
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

RECOMENDAÇÃO 005/2020 

Assunto: Portal da transparência - Informações sobre Compras 

Exmo. Sr. Presidente, 

Considerando que a Coordenadoria de Controle Interno da Câmara 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 as leis e normas aplicadas ao caso: Constituição federal de 1988,  art.  370 , 

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); e IN — Instrução Normativa 

014/2016. 

Considerando que a Coordenadoria de Controle Interno da.CNJN é atividade permanente, 

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

qualidade, a transparência e sobretudo à probidade administrativa; 

Faz saber, que no dia 01 de setembro de 2020, ao analisarmos o Portal da 

Transparência da Câmara Municipal de João Neiva/ES, identificamos a ausência de 

informações e/ou documentos que o ente deve disponibilizar com relação aos registros 

de contratos e aditivos e/ou licitações celebrados por este ente no ano corrente. 

Cabe ressaltar que, tais informações são necessárias ao Controle Interno dessa Casa de 

Leis via portal e, necessárias ao controle social. 
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Recomendação: 

Faz-se necessário atualização e a permanente alimentação dos dados no portal pelo 

setor de compras ou por servidor responsável pela celebração e/ou acompanhamento das 

licitações, contratos e aditivos. 

Respeitosamente. 

João Neiva, 01 de setembro de 2020 
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Lorrânia Cb.sth Araújo 
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