
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 

OF. UCCI N° 0119/2018 
 

Afonso Cláudio, 18 de abril de 2018. 
 
Senhor Secretário, 
 
É com muita satisfação que apresentamos o relatório completo da fiscalização 

00060/2017-8 - Transparência Ativa, apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do ES.  

 

Obtivemos um resultado positivo para nosso Município, quanto a transparência pública de 

seus atos, dessa forma, compartilhamos o mérito dessa evolução com todos os servidores 

envolvidos, como também agradecemos a confiança e apoio de V. Senhoria em nosso 

trabalho, enquanto setor responsável pelo gerenciamento do Portal da Transparência. 

 

Tendo em vista que este é um trabalho que precisa ser desempenhado recorrentemente 

pelos servidores nomeados através da Portaria nº 173/2017, com suporte de seus 

respectivos Secretários, necessitamos que esse apoio continue, no sentido de orientá-lo 

quanto a responsabilidade pela a inserção das informações sobre a Frota Municipal, de 

maneira verídicas e atualizada mensalmente. 

 

 
 

Almejamos melhorar ainda mais, tendo em vista que todas as Prefeituras Municipais, estão 

em constante evolução e progresso, seguem abaixo os resultados obtidos: 

 
Atendimento da Transparência por Tipo de Informação 
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Atendimento de cada tipo de informação por Nível 
 

 
 

Atendimento a cada Tipo de informação considerando o Nível Conteúdo – Evolução. 

 
 

Atendimento a cada Tipo de informação considerando o Nível Requisitos Funcionais – Evolução. 
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Quanto as inconsistências detectadas, solicitamos por gentileza orientar o servidor que a 

planilha de veículos enviada a este Setor deverá necessariamente ser em PDF-A 

pesquisável, evitando-se que seja publicado como imagem. Além disso, ressaltamos a 

importância da veracidade e a atualização das informações mensalmente de acordo com a 

realidade, visto a responsabilização dos envolvidos e sanções previstas. Bem como, maior 

atenção quanto ao prazo para envio da planilha, que deve ser remetida até o dia 05 de 

cada mês, conforme já conversado com o responsável por alimentar o Portal, evitando que 

os dados sejam disponibilizados com atraso, o que prejudica uma maior evolução do 

Portal. 

 

 
 

 
 

Caso Vossa Senhoria e/ou servidor, tenham alguma sugestão, dúvidas, ou apontamentos, 

gentileza entrar em contato, no intuito de melhorar cada vez mais o acesso a informação 

por parte dos cidadãos. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 

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

 
 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Ilmo. Sr. Aroldo Miguel Martins 




