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OF. UCCI N° 130/2018 
 

Afonso Cláudio, 03 de maio de 2018. 
 
Senhor Secretário, 
 
 
Considerando o OF. UCCI 118/2018 e orientação do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo – TCEES, de que a transparência ativa envolve também o site oficial da 
Prefeitura, vimos solicitar a Vossa Senhoria as adequações necessárias no site da 
Prefeitura, já que este deve estar de acordo com as informações do Portal da 
Transparência, pois é a primeira opção de acessibilidade do cidadão. 
 
Alguns itens constantes no relatório enviado anteriormente, ainda permanecem omissos 
ou com inconsistências no Portal. 
 
1) Não há informação na página inicial do site do horário de funcionamento e telefone de 
contato no rodapé ou em outro local visível no site. 
 
2) Nas páginas destinadas a cada Secretaria, foram detectados alguns equívocos, como por 
exemplo, os nome dos Secretários de Educação, Finanças, Planejamento, Saúde e do 
Procurador Geral estão desatualizados; na página referente a Secretaria de Administração 
há o nome do Secretário atual e do Secretário da antiga gestão; e ainda há casos em que 
nem consta informações como telefones e endereços específicos. 
 
3) Ainda nas páginas destinadas a cada Secretaria, não há uniformidade das informações, já 
que em alguns casos consta as atribuições e em outros não. 
 
Dessa forma, no intuito de auxiliar na atualização do site e evitar problemas quanto a 
transparência da gestão, seguem em anexo, a relação das Secretarias, representantes e 
informações específicas, bem como a relação das atribuições a elas vinculadas para 
inserção. 
 
Gentileza confirmar as informações antes de postá-las e ressalta-se que devem ser 
constantemente atualizadas, sempre que ocorrerem alterações de Secretários, telefones, 
e-mails, endereços, para transmitir a informação mais correta e transparente possível ao 
cidadão. 
 
Atenciosamente, 
 
 

SIMONI ALTAFIM LOPES         MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal     Auditora Pública Interno 
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