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UCCI OF. N° 047/2020 
ASSUNTO: Resposta ao Ofício de Recomendação 041/2020 MPCES 
 

Afonso Cláudio, 20 de julho de 2020. 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
A/C Excelentíssimo Sr. Procurador de Contas 
Dr. Luciano Vieira 
 

 
 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de natureza preventiva e 
orientativa, responsável pelos canais de informação e Portal da Transparência do Município de Afonso 
Cláudio - ES, vem apresentar esclarecimentos quanto a Recomendação 041/2020.  
 
Preliminarmente, agradecemos os apontamentos, pois prezamos sempre pela transparência, 
integridade e acesso à informação, bem como pela oportunidade de obter um parâmetro para 
aprimoramento dos nossos sistemas, assim como por possibilitar esclarecimentos. 
 
Seguem os apontamentos quanto as inconsistências verificadas no sítio eletrônico do município na 
data de 2/07/2020: 
 
- Múltiplas e ambíguas opções de consultas Contratações e Aquisições (COVID-19), Despesas (COVID-
19) e Contratações e Aquisições (COVID- 19) (documentos), causando dificuldade no acesso no 
acesso à informação; 
 
Em relação as abas em duplicidade, se tratava de um campo que remetia as informações automáticas 
do sistema de compras e de outro em que publicávamos a informação de forma manual. Para nós do 
Controle Interno, era benéfico, pois comparávamos as informações o que possibilitava uma inspeção 
para verificar se o sistema estava enviando as informações efetivamente, conforme verifica-se nos 
relatórios de Auditoria Interna publicados no Portal no link http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=56. Após a presente notificação, constatamos que 
de fato a ambiguidade das nomenclaturas casava dificuldade no acesso à informação, assim 
inicialmente alteramos os “títulos” das abas e iniciamos os procedimentos junto ao sistema, para 
possibilitar a reunião das informações. 
 
- Registro de notas de empenho em abas distintas; 
 
Renomeamos os campos, para identificar as “Notas de Empenho” e “Notas de Arrecadação” para evitar 
a desorganização, ressaltamos novamente que se tratam de documentos digitalizados contendo 
assinaturas, mas caso julguem imprescindível, ocultaremos do Portal. 
 
- Registro insuficiente de informações no sistema sobre o nome do contratado, número de sua 
inscrição na Receita Federal do Brasil (CNPJ/CPF), descrição pormenorizada do bem e/ou serviço, 
quantitativos, valor (total e unitário), prazo contratual e número do processo, data da celebração do 
ajuste e/ou da publicação do ato no Diário Oficial, da forma de contratação (pregão ou dispensa de 
licitação), não suprindo a exigência legal a disponibilização do contrato e/ou ato de dispensa para 
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download ou a íntegra do processo de contratação, por impedir a pesquisa de conteúdo, bem como 
a geração de relatórios para análises das informações; 
 
Adaptações e melhorias foram implementadas nas consultas das abas “Contratações e Aquisições”, 
conforme vamos discorrer posteriormente.  
 
- Relatório não devidamente estruturado, devido às deficiências de registro dos dados no sistema 
acima citadas, dificultando a análise e compreensão da informação; 
 
Os relatórios publicados de forma manual, são aqueles emitidos pelos sistemas internos, cuja 
estruturação é a utilizada diariamente, coletadas diretamente da base de dados dos sistemas em 
utilização, devidamente assinadas pelos responsáveis. 
 
- Ausência de divulgação em detalhes dos formatos utilizados para estruturação da informação. 
 
Conforme a Informação da empresa de software todas as consultas do Portal da Transparência 
possuem recursos de pesquisa, permitindo a busca de informações por palavra-chave, ordenação por 
ordem crescente ou decrescente e a utilização de filtros, hem como possibilitam exportar relatórios 
em diversos formatos, inclusive abertos e não proprietários, tais como: CSV e RTF, além dos formatos 
XLS, XLSX e PDF. 
 
 
Isto posto, em consonância com as recomendações, seguem os esclarecimentos, revisão e 
reestruturação, bem como a adequação das funcionalidades realizadas pela empresa de software: 
 
 

1.1 – da disponibilização, de maneira clara e objetiva, das seguintes 

informações: 

 

- nome do/a contratado/a e seu CNPJ/CPF; 

- valor total e por unidade; 

- prazo contratual, considerando as limitações impostas pelo art. 4o-H da 

Lei n. 13.979/20; 

- número do processo de contratação e a íntegra do contrato e de outros 

instrumentos hábeis, quando este for facultativo, tais como carta-contrato, 

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução 

de serviço; 

 
 
Em relação à disponibilização, de maneira clara e objetiva, das informações supracitadas, as consultas 
Contratações e Aquisições (COVID-19), permitem ao usuário detalhar as informações do processo, ao 
acessar a lupa correspondente ao Processo desejado, e estará disponível todos os detalhes, conforme 
imagem. 
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- nome do/a contratado/a e seu CNPJ/CPF; 
 

 
 
 
- valor total e por unidade; 
 

 
 
 
- prazo contratual, considerando as limitações impostas pelo art. 4o-H da Lei n. 13.979/20; 
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- número do processo de contratação e a íntegra do contrato e de outros instrumentos hábeis, 
quando este for facultativo, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço; 
 
Desde o início da pandemia, estamos empenhados em publicar diversos instrumentos hábeis para 
tentar garantir a transparência das contratações emergenciais, tais como Termos das Dispensas e 
Notas de empenhos de despesa, tendo em vista que não realizamos até o momento Licitação quanto 
ao tema. 
 
No entanto, nosso sistema de software relativo ao Portal da Transparência, somente permitia que a 
publicação manual do processo na íntegra, ocorresse através do “Administrador do Portal da 
Transparência”, o que resultava em abas separadas das informações que são disponibilizadas de forma 
automática pelo sistema.  
 
Na presente Recomendação, foi apontado que múltiplas e ambíguas opções de consultas poderiam 
causar dificuldades ao cidadão no acesso à informação e desde então estamos focados em criar uma 
alternativa que reunissem essas abas e possibilitassem a inserção do processo na íntegra. 
 
Entretanto, mesmo empenhando o máximo de esforço, para disponibilizar até a presente data, essa 
forma reunida dos processos, ainda não obtivemos êxito, devido a entraves no sistema.  
 
Dessa forma, para garantir a transparência, publicamos os processos na íntegra manualmente, ainda 
em aba separada, até conseguir adequar a formatação. Dessa forma, basta acessar Covid-19 no Portal 
da Transparência, na aba “Processos Emergenciais na Íntegra”, no link: http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=152 
 
 

1.2 - considerando as boas práticas de transparência, os resultados positivos 

obtidos por diversos entes públicos e, principalmente, o atendimento ao 

interesse público, da disponibilização das seguintes informações adicionais: 

 

- órgão contratante; 

- descritivo, a quantidade e o tipo de bem e/ou serviço adquirido; 

- local da execução; 

- data da celebração e/ou da publicação no Diário Oficial; 

- forma de contratação (pregão ou dispensa de licitação); 

- íntegra e/ou as peças principais do processo administrativo que 
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antecedeu a contratação (termo de referência ou projeto básico, pesquisa de 

preços, etc); 

 
 
 
- órgão contratante; 
 

 
 
- descritivo, a quantidade e o tipo de bem e/ou serviço adquirido; 
 
 

 
 
 
- forma de contratação (pregão ou dispensa de licitação); 
 

 
 
- íntegra e/ou as peças principais do processo administrativo que antecedeu a contratação (termo 
de referência ou projeto básico, pesquisa de preços, etc);   
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Conforme informado anteriormente, desde a presente Recomendação, estamos empenhando o 
máximo de esforço, em constante contato com a empresa de software, essa forma reunida das 
informações automáticas com a opção do processos na íntegra, até a presente data,  ainda não 
obtivemos êxito, devido a entraves no sistema.  
 
Dessa forma, para garantir a transparência, publicamos os processos na íntegra manualmente, ainda 
em aba separada, até conseguir adequar a formatação. Dessa forma, basta acessar Covid-19 no Portal 
da Transparência, na aba “Processos Emergenciais na Íntegra”, no link: http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=152  
 

1.3. da implementação das funcionalidades abaixo: 

- ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, 

incluindo pesquisa por palavras-chave, tipo de produto ou serviço contratados; 

- gravação de relatórios, contendo, no mínimo, os dados referidos nos itens 1.1 

e 1.2 desta recomendação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos 

e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise 

das informações; 

- o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; 

- divulgação em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; 

- garantia da autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso; 

- manutenção da atualização das informações disponíveis para acesso; 

- indicação do local e instruções que permitam ao interessado comunicarse, 

por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio, 

permitindo que os usuários desses dados peçam esclarecimentos ou 

informações adicionais; 

- garantia da acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. 

  
 
- ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, 
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, incluindo pesquisa por palavras-chave, 
tipo de produto ou serviço contratados; 
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- gravação de relatórios, contendo, no mínimo, os dados referidos nos itens 1.1 e 1.2 desta 
recomendação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 
 

 
 
- o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 
máquina; 
 
O acesso automatizado por sistemas extemos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 
maquinas hem como a divulgação em detalhes dos formatos utilizados para a estruturação das 
informações podem ser encontrados na sessão de Dados Abertos do Portal da Transparência, Cabe 
destacar que em qualquer consulta e possível também fazer o download da base de dados em  formato 
CSV. 
 

 
 
- divulgação em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
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- garantia da autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; 
 

 
 
- manutenção da atualização das informações disponíveis para acesso; 
 
Há inserção e manutenção de informações diariamente. 
 
- indicação do local e instruções que permitam ao interessado comunicarse, por via eletrônica ou 
telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio, permitindo que os usuários desses dados 
peçam esclarecimentos ou informações adicionais; 
 
Ressaltasse que desde o início da pandemia foi desenvolvida a ferramenta criada pela Unidade Central 
de Controle Interno como apoio ao combate a pandemia, o “CORONA OUV”, canal específico para que 
a população pode solicitar a informação, denunciar irregularidades e aglomerações relacionadas ao 
tema a qualquer hora. As denúncias são realizadas pelo Sistema Eletrônico de Ouvidoria no endereço 
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/index.php?a=add,  sendo possível manifestar de forma 
anônima, fomentando o controle social.  
 
Considerando a recomendação desenvolvemos também uma área específica no e-SIC, para pedidos de 
informação relacionadas ao Covid, basta acessar http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/ e clicar em 
“Enviar um Pedido”.  
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Disponibilizamos essas abas no Portal para facilitar a identificação e acesso. 
 

 
 
Além disso, há no Portal da Transparência, todas informações sobre contato (telefone, e-mail, horário 
de funcionamento, etc..) 
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- garantia da acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. 
 
Seguindo padrões interacionais do World Content Accessibility Guide (WCAG) e o Modelo de 
Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) estabelecido pela Portaria n° 03, de 07 de maio de 
2007, o Portal da Transparência possui sessão de Acessibilidade e assegura a acessibilidade do 
conteúdo para pessoas com deficiência. 
 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/acessibilidade.aspx 
 

 
 
 
CONCLUSÃO  
 
Desde o início da pandemia, estamos empenhados em demonstrar o alto nível de responsabilidade e 
empenho para manter a população e órgãos fiscalizadores informados sobre todas as ações de 
combate ao coronavírus. 
 
Nossa missão em revisar e reestruturar o sítio eletrônico específico, bem como em esclarecer, corrigir 
e aprimorar nossas informações em relação as recomendações, não é apenas para obter um 
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reconhecimento ao esforço e trabalho de toda equipe, desde o início da pandemia, para publicizar 
informações referentes ao combate do COVID-19, mas sim, visando atender as exigências legais e 
garantir ao cidadão o máximo de transparência, acessibilidade e integridade. 
 
Ainda estamos trabalhando e cobrando insistentemente a empresa de software para adequar os 
sistemas conforme recomendações, principalmente no que diz respeito a junção das abas automática 
e manuais, para tornar o site mais acessível e prático. Além disso, caso a renomeação das abas ainda 
apresente ambiguidade, dificultando o entendimento, gentileza nos informar para serem ocultadas.  
 
Todas as informações disponíveis para consulta no nosso Portal da Transparência são autênticas e 
íntegras, tendo em vista que são coletadas diretamente da base de dados dos sistemas em utilização 
no órgão, sem alteração. Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VII e IX previstos na Lei 
12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios 
básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, 
integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à 
informação. 
 
Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 
Cordialmente, 
 

 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO   
Controladora Interna Municipal em Exercício 
Auditora Pública Interna     
OAB/ES 26.750   
(27) 3735-4022 - (27) 99950-1898  
 
 

 
 
EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
DD. Prefeito Municipal 
 


