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COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

RECOMENDAÇÃO 006/2020 

Assunto: Portal da Transparência — Atos Oficiais (Documentos) 

Exmo. Sr. Presidente, 

Considerando que a Coordenadoria de Controle Interno da  Camara  Municipal de 

João Neiva é um órgão de assessoramento, com a finalidade de planejar, coordenar, 

orientar e controlar o programa de fiscalização administrativa, financeira, contábil, 

jurídica e de auditoria interna do Poder Legislativo; 

Considerando que a Coordenadoria de Controle Interno da CMJN é atividade 

permanente, com vista a oferecer alternativas de melhoria na atuação de cada setor, 

visando à qualidade, a transparência e sobretudo à probidade administrativa; 

Constatou-se, em inspeção ao Portal da Transparência da Câmara Municipal de  

Joao  Neiva/ES, no dia 23 de outubro de 2020, a ausência de informação e/ou 

documentos que o ente deve disponibilizar com relação a atos oficiais - 

informações da vida funcional dos servidores, os atos publicados ao longo de 

sua carreira, como atos de cargo em comissão, licenças, contratações, férias, 

exonerações. 

Cita-se: Leis e normas aplicadas ao caso: Constituição Federal de 1988:  art.  37, 

caput, em especial o Principio da Publicidade;  art.  5°, inciso XXXIII; Lei n° 

12.527/2011 (Lei de acesso à informação - LAI); Lei de Responsabilidade Fiscal  (LC  

n° 101/2000 — LRF); Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 
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Confira: 

Pessoal > Atos Oficiais (Documentos) 

Como sabido, o direito de acesso à informação é um direito humano 

fundamental e está vinculado à noção de democracia, ou seja, o acesso 

informações públicas (documentos, arquivos, estatísticas, entre outros), constitui um 

dos fundamentos para a consolidação da democracia e do exercício da cidadania, 

fortalecendo a capacidade dos indivíduos de participar de modo efetivo da tomada 

de decisões que os afeta. 

Com efeito, a Coordenadoria de Controle Interno da  Camara  Municipal de  Joao  

Neiva — alerta que: 

a) faz-se necessária a alimentação constante do Portal da Transparência e a 

disponibilização das informações em tempo real; 
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b) deixar de criar ou alimentar o "Portal da Transparência" configura ato de 

improbidade  (art.  11 da Lei n° 8.429/1992), pois, além de representar 

descumprimento da LRF, viola o principio da publicidade. 

Sendo assim, com base no principio de responsabilidade do controlei, a 

Coordenadoria de Controle Interno da CMJN recomenda: 

Que adote as medidas administrativas necessárias para disponibilização, com  

urgência, no Portal da Transparência, em campo especifico, de todas as  

informações referentes a atos oficiais, incluindo nesses, os atos oficias 

relativos a comunicação das férias dos servidores; e outras de caráter 

obrigatório. 

E importante lembrar que as ações da Controladoria Interna são benéficas e 

imprescindíveis para a eficiência da gestão, e tem o condão de zelar pelo interesse 

público e pela dignidade da pessoa humana. 

Sem mais para o momento, a Controladoria Legislativa reitera protestos de elevado 

apreço e consideração e coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

João Neiva - ES, 23 de outubro de 2020. 

Respeitosamente, 

CONTROLADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES 

PORTARIA N° 476/2020 

principio de responsabilidade do controle desenvolve a noção de que a responsabilidade pelo controle 
não é  so  da Unidade Central de Controle Interno — UCCI. 
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