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Apresento o Relatório de Auditoria Interna 01/2019 realizada para verificar a 

Transparência Passiva da Câmara Municipal de Viana.  

I. ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho foi realizado considerando o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2019. 

O objetivo da auditoria foi observar a legalidade, eficiência e eficácia no atendimento às 

recomendações da Lei 12.527/11- Lei de Acesso à Informação-LAI e do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo- TCEES no que se aplica à Transparência Passiva 

da Câmara Municipal de Viana.  

O TCEES avalia, em momentos distintos, a Transparência Ativa e Passiva dos 

jurisdicionados. A fiscalização da Transparência Passiva avalia a legalidade, eficiência e 

eficácia no fornecimento, a pedido, de informações públicas. O pedido é feito via e-Sic- 

Sistema de Informação ao Cidadão. Por outro lado, na Transparência Ativa a avaliação 

se dá de acordo com a divulgação de informações nos sites oficiais, independente de 

pedido.  

II. TÉCNICAS DE AUDITORIA UTILIZADAS: 

Durante os trabalhos foram aplicadas as seguintes técnicas: 

1. Exame documental: consiste em apurar, demonstrar, corroborar e concorrer para 

provar a validade e autenticidade de uma situação, documento ou atributo. 

2. Confirmação com terceiros (circularização): obtenção de declaração formal e 

independente de pessoas não ligadas à entidade ou órgão auditado. 

3. Observação direta das atividades: usada para identificar, visualmente, erros, 

problemas ou deficiências em determinado processo ou operação.  

 



  
 
 

Avenida Florentino Avidos, nº40 – Centro- Viana/ES- CEP 29.130-065 
http://www.camaraviana.es.gov.br 

 

Câmara Municipal de Viana 

Plenário João Paulo II 

 

III. METODOLOGIA ADOTADA 

Foi realizada circularização e exame documental do Relatório de Auditoria 00037/2018-

7 do TCEES bem como o Relatório Individualizado anexo ao relatório e identificados 

os Achados pertinentes à Câmara Municipal de Viana; observância direta das 

atividades, observados os relatórios SIC Estatístico do ano de 2017 (usado na época da 

auditoria do TCEES) e de 2018. 

O presente relatório buscou monitorar e recomendar instruções para atendimento às 

orientações do TCEES referentes à Transparência Passiva da Câmara Municipal de 

Viana.  

Metodologia usada pelo TCEES: 

As questões de auditoria usadas pelo TCEES no levantamento foram: divulgação de 

informações quanto ao atendimento do cidadão, aspectos que dificultam ou impedem o 

pedido de informação, possibilidade de acompanhamento do pedido de informação, 

fornecimento da informação em conformidade com o pedido e ao atendimento aos 

prazos legais.  

Os pedidos foram feitos pelos sites oficiais e aguardaram 30 dias (20 + 10 de 

prorrogação mediante justificativa, de acordo com a lei) para avaliar o atendimento.  

Os critérios são os mesmos no Levantamento de 2016 e 2018, com conteúdo do pedido 

diferente, como segue:  

-Solicitação para o levantamento de 2016: Gastos com telefonia (fixa e móvel) no ano 

de 2015.  

- Solicitação para o levantamento de 2018: 

a) Os serviços de impressão são realizados com equipamentos próprios e/ou 

são terceirizados (ex. locação e outsourcing)? 

b) No caso de existir algum tipo de terceirização, cópia do contrato de 

outsourcing/locação atualmente vigente e o gasto total no período de janeiro 

a junho de 2018 para essa contratação.  

c) No caso de existência de equipamentos próprios, cópia do contrato de 

manutenção (se houver) e o gasto total no período de janeiro a junho de 2018 

para essa contratação.  

Questões observadas para atender ao objetivo proposto: 

1. As informações relativas ao atendimento ao cidadão são divulgadas? 
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2. Houve aspectos que dificultavam ou impediam o pedido da informação?  

3. Houve a possibilidade de acompanhamento do pedido? 

4. A informação foi fornecida em conformidade com o que foi solicitado? 

5. A resposta atendeu às exigências legais quanto ao prazo? 

Procedimentos adotados para responder às questões de auditoria:  

1. Acesso ao site institucional; 

2. Verificação de divulgação de informações relativas ao atendimento presencial ao 

cidadão; 

3. Verificação de publicação anual de relatório de processamento de pedidos; 

4. Verificação da possibilidade de envio de pedido de acesso à informação por 

meio eletrônico; 

5. Verificação das exigências de identificação do solicitante e do pedido;  

6. Realização de um pedido de acesso à informação, com o seguinte conteúdo:  

d) Os serviços de impressão são realizados com equipamentos próprios e/ou 

são terceirizados (e. locação e outsourcing)? 

e) No caso de existir algum tipo de terceirização, cópia do contrato de 

outsourcing/locação atualmente vigente e o gasto total no período de janeiro 

a junho de 2018 para essa contratação.  

f) No caso de existência de equipamentos próprios, cópia do contrato de 

manutenção (se houver) e o gasto total no período de janeiro a junho de 2018 

para essa contratação.  

7. Verificação da possibilidade de acompanhamento do pedido; 

8. Espera pelo prazo de até 30 dias para recebimento do retorno ao pedido de 

acesso; 

9. Em caso de retorno contendo a resposta ao pedido, verificação de adequação e 

completude das informações;  

10. Em caso de retorno indicando endereço eletrônico onde obter a resposta, 

verificação da dificuldade em se encontrar a informação ou mesmo da existência 

da informação no endereço indicado; 

11. Em caso de retorno após o prazo de 20 dias, verificar o recebimento de pedido 

de prorrogação com justificativa.  

De posse das respostas encontradas, a pontuação foi atribuída conforme tabela abaixo:  
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Tabela 1: Itens avaliados para compor o Indice de Transparência Passiva 
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IV. RESULTADO DOS EXAMES 

No Levantamento de 2016 a Câmara Municipal de Viana obteve 0% no Índice de 

Transparência Passiva por não atender a nenhuma das obrigações/recomendações da Lei 

de Acesso à Informação avaliadas no Índice. No Levantamento de 2018 a Câmara 

obteve 97%, avaliados de acordo com a mesma metodologia adotada no levantamento 

anterior. Observado o Relatório Individualizado da Câmara Municipal de Viana, 

verificou-se que a Câmara não atingiu a pontuação máxima de 100% devido ao item 

obrigatório: “Divulga relatório anual de processamento de pedidos?” A resposta 

esperada para este item é: “Sim, completo” (pontuação: 7), entretanto na avaliação do 

TCE a resposta obtida foi “Sim, incompleto” (pontuação: 4). O relatório Anual referente 

ao Exercício de 2017 analisado pelo TCEES não atendeu às exigências da Lei de 

Acesso à  Informação. Os números de pedidos de informação recebidos, atendidos e 

indeferidos foram divulgados apenas em percentuais, sendo que a LAI exige que sejam 

divulgados em valores absolutos.  

V. RECOMENDAÇÕES 

Diante do exposto recomendo:  

- Atentar, na elaboração do conteúdo recomendado/obrigatório para o Relatório Anual, 

ao que dispõe a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação- LAI), a fim de buscar a 

pontuação máxima do Índice de Transparência Passiva pois, na avaliação do TCEES, o 

relatório foi elaborado de maneira incompleta. 

-Manter observância aos demais itens obrigatórios/recomendados conforme Tabela 1 no 

atendimento e elaboração de relatórios posteriores.    

Base Legal- Art. 30, III da LAI: 

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, 

em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações 

administrativas, nos termos de regulamento: 

(...) 

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação 

recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os 

solicitantes. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a finalidade da auditoria interna de avaliar os sistemas de controle e o 

cumprimento das normas e legislações pertinentes e, por fim, emitir opinião e 

recomendação visando o aprimoramento dos sistemas e, de acordo com os trabalhos 

realizados, conclui-se que, embora o atendimento ao fornecimento de informações 

referentes à Transparência Passiva sejam em parte satisfatórios, é necessário o 

aprimoramento com o objetivo de evitar falhas detectadas pela auditoria interna.  

Espera-se que implementação das recomendações contidas neste relatório possibilite 

considerável melhoria no Índice de Transparência Passiva da Câmara Municipal de 

Viana.  A auditoria deve ser entendida como uma atividade de assessoramento à 

Administração, de caráter essencialmente preventivo, fortalecendo a gestão e 

racionalizando as ações de controle interno.  

Sendo assim, cumpre à administração avaliar, em cada caso, os procedimentos a serem 

adotados, ficando recomendado que, caso seja necessário, promova a apuração dos 

responsáveis pelo cumprimento das normas vigentes e sua responsabilização. 

 

  

 

 

______________________________ 

Controle Interno  

 

 


