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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 

RELATÓRIO DE 

AUDITORIA N°. 

02/2019 

OBJETO/ENTIDADE 

AUDITADA 

Transparência Ativa 

SISTEMA AUDITADO 

SCT- Sistema de Comunicação 

e Transparência 

TIPO DE AUDITORIA 

Auditoria de Conformidade 

SETOR RESPONSÁVEL 

PELA AUDITORIA 

Controladoria 

EQUIPE DE AUDITORIA 

Viviane Chiachio 

 

Apresento o Relatório de Auditoria Interna 02/2019 realizada no Portal de 

Transparência e site institucional para verificar a Transparência Ativa 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 avaliar a Transparência Ativa e Portal de Transparência para 

verificar em que nível a Lei 12.527/11- Lei de Acesso à Informação- LAI e outras 

normas legais relativas ao acesso à informação estão sendo observadas, com base nas 

recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo- TCEES. 

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

jurisdicionados. A fiscalização da Transparência Ativa avalia os portais institucionais e 

de transparência, avaliando a divulgação de informações, independente de pedido.  

Base Legal: 

- Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

- Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) 

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

problemas ou deficiências em determinado processo ou operação.  

 

III. METODOLOGIA ADOTADA 

Foi realizada circularização e exame documental do Relatório de Auditoria 00047/2017-

1 do TCEES bem como o Relatório Individualizado do Poder Legislativo de Viana, e 

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

das atividades,  no site institucional e Portal de Transparência da Câmara Municipal de 

Viana no período de 10 a 12/06/2019 utilizando-se de check list dos itens avaliados pelo 

TCEES, a fim de verificar a adequação das informações inseridas no Portal de 

Transparência e site institucional às recomendações do TCEES. 

Dessa forma, diante do relatório do TCEES, foi realizado um levantamento no Portal de 

Transparência e site institucional da Câmara Municipal de Viana resultando no presente 

relatório que tem como objetivo recomendar instruções para atendimento às orientações 

do TCEES referentes à Transparência Ativa da Câmara Municipal de Viana.  

Metodologia usada pelo TCEES: 

Foi enviado um questionário aos jurisdicionados, que deveriam informar o endereço 

eletrônico que levaria à informação solicitada. Após o envio do questionário 

respondido, os endereços foram visitados para verificar o atendimento às exigências 

definidas em resposta às questões de auditoria. As perguntas enviadas foram: 

Aspectos Gerais: 

a. Estrutura Organizacional (Nomes dos órgãos exibidos em estrutura hierárquica (organograma), 

mostrando a relação e subordinação entre eles).  

b. Respostas a perguntas frequentes da sociedade (Perguntas e respostas mais frequentes sobre o 

Portal e a Transparência da instituição).  

c. Informações sobre Unidades e Órgãos, incluindo programas, projetos e ações desenvolvidos 

(informações como nome, competência, endereço, telefones, horário de atendimento, bem como 

programas, projetos e ações realizados pelo órgão).  

Licitações e Contratos: 

a. Bens e produtos adquiridos 

b. Contratos 

c. Licitações em andamento 

d. Licitações concluídas 

Pessoal 
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a. Concursos públicos 

b. Estrutura de pessoal (Informações como nome do cargo, lei de criação, quantidade de vagas e 

tabela de remuneração). 

c. Folha de pagamento 

d. Servidores ativos 

e. Parlamentares 

Despesa 

a. Empenhada 

b. Liquidada 

c. Ordem cronológica dos pagamentos (Ordem cronológica de exigibilidade do crédito decorrente 

do cumprimento de obrigação executada de acordo com a lei e com o instrumento contratual, 

conforme eigência do art. 5°, caput, da Lei 8.666/93). 

Gestão Fiscal 

a. Resultado de inspeções e auditorias do controle interno 

b. Prestação de Contas (Íntegra da Prestação de Contas Anual enviada ao TCEES e do julgamento 

emitido pelo TCEES). 

c. Relatórios da LRF 

Patrimônio 

a. Bens imóveis 

b. Frota 

c. Outros bens móveis 

Atividade Parlamentar 

a. Comissões (Informações como tema, presidência, titulares, cargos e agenda). 

b. Presença (Informações relativas a presenças e ausências dos parlamentares nas sessões). 

c. Sessões plenárias (Informações relativas a data, pauta e ata das sessões). 

d. Votações (Informações acerca da matéria votada, da sessão correspondente, dos parlamentares 

participantes e dos votos proferidos). 

Produção Legislativa 

a. Leis aprovadas 

b. Proposição de leis 

As questões de auditoria usadas pelo TCEES no levantamento foram: 

1. A instituição disponibiliza na Internet as informações exigidas por lei? 

2. As informações estão disponíveis na forma que a lei exige?  

Dentro da metodologia abordada pelo TCEES são considerados na avaliação itens nos 

quais a Lei ou Regulamento exigem seu atendimento, itens considerados pela equipe de 
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auditoria como recomendáveis e itens que a equipe do TCEES entendem garantir um 

melhor grau de transparência para Acessibilidade, Patrimônio e Produção Legislativa.  

 

IV. RESULTADO DOS EXAMES 

No Levantamento de 2015 a Câmara Municipal de Viana obteve 44,2% no Índice de 

Transparência Ativa e no Levantamento de 2017 houve uma evolução para 70,4%. 

Foram observadas ausência de alguns itens exigidos por norma legal e ausência de 

informações e requisitos funcionais recomendáveis, que serão encaminhados aos 

responsáveis pela alimentação do Portal de Transparência. Na observância direta das 

atividades, realizada entre 10 e 12 de junho de 2019, constatou-se que alguns itens que 

não foram observados no último levantamento do TCEE hoje estão sendo atendidos, 

como 1) Competência, 2) Frequência diária de atualização de empenho, liquidação e 

pagamento, 3) Licitantes Classificados e Desclassificados, entre outros. Entretanto, 

outros itens ainda não estão sendo atendidos, como 1) Pesquisar despesas por dia, mês e 

ano, 2) Auditorias e Inspeções, 3) Agenda das Comissões. A relação completa dos itens, 

bem como sua situação nos 2 levantamentos realizados pelo TCEES e da observância 

direta realizada nesta auditoria interna está sendo enviada junto a este relatório.  

Ademais, foram encontrados 2 endereços eletrônicos distintos para o Portal de 

Transparência, a saber, http://www.camaraviana.es.gov.br/transparencia que possui 

poucas informações inseridas e https://cmviana-es.portaltp.com.br/, que é usado 

diariamente.  Ressalto que o primeiro endereço eletrônico possui layout que permite um 

acesso mais fácil à informação e atende melhor às recomendações do TCEES.  

 

V. RECOMENDAÇÕES 

Diante do exposto recomendo:  

- Manter apenas 1 endereço eletrônico em funcionamento pois a existência de 2 sites 

pode dificultar o acesso à informação. Caso seja mantido o site https://cmviana-

es.portaltp.com.br/, mais utilizado atualmente, recomendo que a empresa responsável 

pelo site seja notificada da necessidade de ajustes no portal de Transparência para 

atendimento às determinações do TCEES. O site que não estiver em uso deverá ser 

desativado.  

-Realizar a adequação no portal de transparência e site para atender aos itens 

identificados que não estavam de acordo com a situação ideal esperada.  

http://www.camaraviana.es.gov.br/transparencia
https://cmviana-es.portaltp.com.br/
https://cmviana-es.portaltp.com.br/
https://cmviana-es.portaltp.com.br/
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- Designar servidores em cada setor para ficarem responsáveis por verificar as 

informações que devem ser inseridas e alimentar o Portal com a periodicidade exigida 

por cada informação atentando para os itens que Lei ou Regulamento exigem, que a 

equipe de auditoria do TCEES considera recomendável e que entende garantir um 

melhor graude transparência, a fim de buscar melhorar a pontuação do Índice de 

Transparência Ativa. 

- O Portal de Transparência e site deve ser alimentado diariamente, na medida em que 

as informações forem surgindo. O Controle Interno fará o monitoramento semanal a fim 

de verificar o atendimento à recomendação.  

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 Ativa sejam em parte satisfatórios, é necessário o 

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

Espera-se que a implementação das recomendações contidas neste relatório possibilite 

considerável melhoria no Índice de Transparência Ativa 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 

 

 


