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UCCI OF. N° 058/2020 
ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 006/2020 
 

 

Afonso Cláudio, 20 de agosto de 2020. 
 
 

ONG TRANSPARÊNCIA CAPIXABA  
A/C Secretário Geral 
Sr. Rodrigo Marcovich Rossoni 
 

 
 
 
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 ao Ofício nº 006/2020, referente a segunda rodada de avaliações da 
Transparência para Contratações Emergenciais.  
 
Aproveitamos para parabenizar a ONG Transparência Capixaba, pela continuidade da avaliação e pela atuação 
no combate à corrupção, no fortalecimento da democracia e na defesa da Constituição e ressaltar que colhemos 
bons frutos resultantes da primeira avaliação realizada, que nos auxiliou com parâmetros para aprimoramento 
dos nossos meios de Transparência.   
 
Em virtude dessas considerações, seguem os apontamentos quanto itens em que não obtivemos pontuação 
nesta avaliação e agradecemos novamente a possibilidade esclarecimentos antes da divulgação pública. 
 
 
1) Dicionário de Dados 

 
Após a primeira rodada de avaliações, solicitamos a empresa de software que implementasse o 
Dicionário de Dados que permitisse a aplicação de dados abertos, para adequação do Portal, conforme 
orientação anterior.  
 
 

 
 
 
Dessa forma, foi desenvolvido o Dicionário de Dados nas consultas no Portal da Transparência, 
contendo ainda a listagem dos métodos da API de Dados abertos, visando adequar às recomendações. 
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http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/compras/aquisicoesCovid.aspx 

 

 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/api/compras/api-dispensas-covid.aspx 

http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/compras/aquisicoesCovid.aspx
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/api/compras/api-dispensas-covid.aspx
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2) Portal oficial do governo 
 
Posteriormente a validação dos pontos na primeira avaliação, através da metodologia encaminhada e 
apontamentos realizados, compreendemos melhor o que era solicitado neste tópico. 

 

“Portal oficial do governo: neste tópico avaliamos se havia destaque para a aba de 
contratações emergenciais (banner, publicação, etc.)” 

 

Informamos que sempre pautamos pela divulgação através de publicações neste sentido, como a matéria 
publicada no dia 22 de maio no site oficial, divulgando a disponibilização da plataforma específica no Portal da 
Transparência, contendo todos os atos relacionadas ao COVID-19, dentre eles as aquisições e contratações. 

 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/23687/ 

 

Em continuidade às divulgações dos meios de transparência, dando destaque as abas relacionadas às 
“Contratações e Aquisições (Covid-19)” e “Processos Emergenciais na Íntegra”, que possibilitam e incentivam o 
cidadão a praticar o controle social nas contratações emergenciais, relacionadas a essa situação de emergência 
em saúde pública devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19), publicamos no dia 29 de julho a seguinte 
matéria no site específico do governo: 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/23687/
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http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/coronavirus-transparencia-no-municipio-de-afonso-claudio/ 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/coronavirus-transparencia-no-municipio-de-afonso-claudio/
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Observa-se ainda que todas as publicações neste sentidos são republicadas na aba “Divulgações Coronavírus 
(Covid-19)”, no dia que reproduz as publicações orientativas sobre todos os assuntos relacionados ao Covid-19 
realizadas no site oficial e redes sociais, no dia na data 26/05/2020, link http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=132 

 

 
 
 
 
Além disso, disponibilizamos na página principal do site oficial http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/, um 
destaque para a aba Covid-19, que redireciona para o Portal da Transparência, onde consta todas as informações 
sobre as aquisições e contratações. 

 

Na primeira avaliação, o link aparecia desta maneira: 

 

 

 

Após o aprimoramento do site, o link agora tem a seguinte forma de apresentação, com dizeres para facilitar o 
acesso e visualização pelo cidadão: 

http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=132
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=132
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/
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http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/ 

Outrossim, para garantir ainda mais transparência, também no “Portal Covid-19” da Secretaria de Saúde, que 
reúne todas as informações, disponibilizamos links que remetem as contratações e aquisições emergenciais 
diretamente. 

 

3) Portal Covid19 ou Portal da Sec. de Saúde 
 
O Setor de Tecnologia da Informação, elaborou o “Portal Covid-19” da Secretaria de Saúde, página própria, 
englobando todas as informações, como formas de prevenção da COVID-19, sintomas, quando e onde procurar 
os serviços de saúde, e recomendação quanto ao uso obrigatório da máscara e do isolamento social; bem como 
áreas que redirecionam para os canais de transparência sobre o Covid-19 (Portal, e-SIC, e-OUV, redes sociais, 
portal do Governo do Estado e etc).  

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/
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http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/COVID-19/
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4) Portal Transparência ou Órgão de Controle 
 
Considerando essa situação de emergência em saúde pública devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19), a 
Unidade Central de Controle Interno, disponibilizou desde março, plataforma específica no Portal da 
Transparência, contendo todos os atos relacionadas ao COVID-19, reunindo informações divulgadas também no 
Site Oficial e Redes Sociais, como legislações, planos de contingências, notícias, aquisições e contratos, boletins 
epidemiológico, receitas recebidas, entre outras orientações e ações executadas pelo município no 
enfrentamento à pandemia do coronavírus, e desde então medidas de aprimoramento estão sendo 
constantemente desenvolvidas para torná-lo ainda mais completo e acessível ao cidadão. 
 

 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/covid19.aspx  

 
Logo em seguida ao último levantamento, a Unidade Central de Controle Interno, reformulou a plataforma 
específica no Portal da Transparência, contendo todos os atos relacionadas ao COVID-19, tornando mais 
organizada e completa, acrescentando abas mais modernas referentes as aquisições e contratações, processos 
na íntegra, Termos de Dispensa, Empenhos, com mais mecanismos de buscas e adequando ao exigido, bem 
como incluiu links de sites relacionados a legislação do Covid, do Estado e União, incentivando ainda mais o 
controle social. 

 

 

http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/covid19.aspx
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Por sua vez, incluímos na aba “Covid-19” do Portal da Transparência, campos específicos para recomendações 
do órgão de controle, reunindo acompanhamentos, orientações aos Gestores, as recomendações aos demais 
agentes públicos, levantamentos, relatórios e auditoria realizadas. 
 

 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=160 

 

 
 

http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=160
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Enfatizamos que o Portal da Transparência também foi amplamente divulgado, conforme matérias 

apresentadas no item 1, dispostas nos links http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/23687/, 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/coronavirus-transparencia-no-municipio-de-afonso-claudio/. 

 
 
5) Redes Sociais 
 
As redes sociais são um dos melhores meios de engajar o público e divulgar conhecimentos, informações e 
dados, sendo ferramentas essenciais para uma comunicação eficiente com o cidadão, tornando a transparência 
dos atos mais acessíveis.  
 

 
https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldeafonsoclaudio/posts/2970071066435674 

 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/23687/
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/coronavirus-transparencia-no-municipio-de-afonso-claudio/


Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

 
https://www.instagram.com/p/CDRR7mHHRgL/ 

 
No “Portal Covid-19”, incluímos ícones que remetem as Redes Sociais do Município, para facilitar o acesso. 
Cumpre ressaltar que devido a legislação eleitoral, foram suspensas algumas publicações e atualizações nas 
redes sociais, entretanto mantiveram a divulgação institucional direcionada ao enfrentamento do Covid-19, 
inclusive as supracitadas.   

 
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/covid-19/ 

https://www.instagram.com/p/CDRR7mHHRgL/
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/covid-19/
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6) Conselho ou comissão 

 
Além das Comissões da Secretaria Municipal de Saúde para Enfrentamento do Covid-19 instituídas e 
informadas anteriormente, providenciamos a formação de Comissão específica, após as 
recomendações anteriores: 
 

12) Conselho ou comissão: não está claro no decreto o conselho ou comissão e 
sua respectiva composição para acompanhamento de contratos emergenciais. 

 
Assim, foi instituída a Comissão para Acompanhamento de Contratações Emergenciais decorrentes ao 
Enfrentamento do Covid-19, através do Decreto n° 303/2020, composta por servidores e por 
representante da sociedade civil:  

 
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1798/arquivos/D9E4E82CFC8FEAC4D1945C9ACF7B28E7.pdf 

 
Além disso, para facilitar o acesso, criamos aba específica no campo Covid-19 do Portal da 
Transparência, com as comissões mencionadas: 
 

https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1798/arquivos/D9E4E82CFC8FEAC4D1945C9ACF7B28E7.pdf
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CONCLUSÃO  
 
Continuamos empenhados em demonstrar o alto nível de responsabilidade para manter a população 
e órgãos fiscalizadores informados sobre todas as ações de combate ao coronavírus. 
 
Conforme assegurado na oportunidade anterior, toda equipe se esforçou em revisar e reestruturar o 
sítio eletrônico, corrigindo e aprimorando nossas informações em relação as recomendações. 
 
Agradecemos a colaboração e auxílio, através dos apontamentos e recomendações por e-mail, bem 
como nas orientações prestadas na videoconferência, que nos embasou ainda mais criar alternativas 
e soluções para garantir a integridade e transparência dos atos emergenciais no combate a pandemia 
do Covid-19. 
 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 
Cordialmente, 

 

Mayara Moreira Campos S. Brandão   
Controladora Interna Municipal em Exercício 
(27) 3735-4022 - (27) 99950-1898  


