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UCCI OF. N° 046/2020 
ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 004/2020 
 

Afonso Cláudio, 17 de julho 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 004/2020.  
 
Preliminarmente, agradecemos pela iniciativa dessa avaliação, prezando 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 antes da divulgação pública. 
 
Isto posto, seguem os apontamentos quanto itens não pontuados, em que obtivemos pontuação 0 (zero). 
 
1) Site específico 
 
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  
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Entretanto, ao verificar que o Portal da Transparência não foi considerado site específico, na presente avaliação, 
por não pontuar, encaminhamos imediatamente ao Setor de Tecnologia da Informação, para elaboração de uma 
página própria, englobando todas as informações e áreas que redirecionam para os canais de transparência 
sobre o Covid-19 (Portal, e-SIC, e-OUV e etc), no link: http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/COVID-19/ 
 

 
 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/COVID-19/ 
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2) Valor total e unitário / Prazo contratual / Nº e íntegra do processo / Órgão contratante / Quantidade / 
Local da execução  
 
Em relação à disponibilização, de maneira clara e objetiva, das informações supracitadas, já estávamos 
trabalhando para realizar este aperfeiçoamento, devido à recomendação expedida pelo Ministério Público de 
Contas do Estado do Espírito Santo MPC-ES que trata da revisão e reestruturação das consultas relacionadas ao 
Coronavírus (COVID-19) disponíveis no Portal da Transparência deste órgão.  
 
Assim, atendendo aos critérios da Lei 13.979/2020 e permitindo ao usuário detalhar as informações do processo, 
estas consultas foram implementadas, com as seguintes melhorias: relação dos itens do processo, 
demonstrando o tipo do item (material ou serviço), o nome do produto ou serviço, unidade de medida, 
quantidade, valor unitário e valor total, além dos fornecimentos realizados e respectivos fornecedores, 
identificando o nome ou razão social e seu respectivo CPF ou CNPJ, bem como contrato(s) e aditivo(s), se houver. 
 

 
 

Link: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/aquisicoesCovid.aspx?origem=menuItemBase9998&id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C000003893 

 

Para verificar basta acessar a aba “Covid-19” do Portal da Transparência, entrar no campo “Contratações e 
Aquisições (COVID-19)”, clicar na lupa correspondente ao Processo/Dispensa desejada, e estará disponível todos 
os detalhes, conforme imagem acima.   
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Locais: 
 
Nome do contratado/a. 

As consultas Licitações emergenciais (http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoesCovid.aspx) (Ressaltamos que ainda não foi realizada Licitação 

em relação ao Covid-19) e Contratações e aquisições (http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/compras/aquisicoesCovid.aspx) dispõe dos processos de dispensas e/ou 

inexigibilidades, possibilitando detalhar as informações e identificar, além de outras informações, o(s) 

vencedor(es)/fornecedor(es)/contratado(s). 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

 

Número do CPF ou CNPJ. 

O número do documento de identificação (CPF/CNPJ) do(s) vencedor(es)/fornecedor(es)/contratado(s) estão 

presentes nos detalhes do processo. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Valor total e unitário. 

O valor unitário e total e do(s) item(ns) do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade estão presentes nos 

detalhes do processo. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Prazo contratual. 

O prazo contratual está presente nos detalhes do processo, na aba Contrato(s) ou Contrato(s) Vinculado(s), desde 

que este tenha originado um contrato. Cabe destacar que, de acordo com a Lei 8.666, de junho de 1993, art. 62, 

§4º É dispensável o “termo de contrato” e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 

Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 

bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=1130558 

Nº e íntegra do processo. 
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Desde que a íntegra do processo seja anexada ao cadastro do processo no sistema Compras, Licitações e 

Contratos, este fica disponível para consulta no detalhe do processo, na aba Arquivo(s) Vinculado(s). 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=1130558 

 

Data de celebração. 

A data de celebração está disponível nos detalhes do processo, na aba Contrato(s) ou Contrato(s) Vinculado(s), 

na coluna Assinatura. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3888 

 

Órgão contratante. 

O órgão contratante está disponível do detalhe do processo, na aba Contrato(s) ou Contratos(s) Vinculado(s), no 

campo Entidade, em detalhes. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=1130558 

 

Quantidade. 

A quantidade está disponível nas abas Item(ns) e Fornecimento(s). A primeira indica quais itens foram 

contemplados no processo, a segunda indica a nota de fornecimento e seus detalhes, tais como: nome e 

descrição do produto ou serviço, unidade de medida, quantidade, valor unitário, desconto e valor total. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/ordemcompra.aspx 

 

Descrição do bem ou serviço. 

Assim como a resposta do item 9., a descrição do bem ou serviço está disponível nas abas Item(ns) e 

Fornecimento(s). A primeira indica quais itens foram contemplados no processo, a segunda indica a nota de 

fornecimento e seus detalhes, tais como: nome e descrição do produto ou serviço, unidade de medida, 

quantidade, valor unitário, desconto e valor total. Vide imagem exemplo da resposta do item 9. 

 

Local da execução. 
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O local de execução está disponível nos detalhes do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade, na coluna 

Secretaria/Órgão ou, assim como a resposta do item 9., na aba Fornecimento(s), no campo Secretaria, nos 

detalhes da nota. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/ordemcompra.aspx 

 

Forma/modalidade da contratação. 

A forma/modalidade da contratação está disponível nos detalhes do processo, na aba Contrato(s) ou Contrato(s) 

Vinculado(s), no campo Origem. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=1130558  

 

 
3) Download da íntegra do contrato 

 
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.  
 
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.  
 
No levantamento do MPCEES, eles apontaram 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 manualmente mesmo 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  
 
 
 4) Dicionário de Dados 
 
Em relação a ausência do “Dicionário de Dados”, há em nosso Portal a opção “Glossário” no link 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/informacoes/glossario.aspx , presente no campo 
“Informações”, disposto também no rodapé do Portal da Transparência, para facilitar o acesso. 
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5) Legislação específica no estado-município / Legislação específica disponível no portal / Repositório com 
legislações de enfrentamento à Covid19 
 

Quanto a “Legislação específica no estado”, incluímos a aba “Governo Estadual - Legislação Covid” no 
Portal da Transparência, que remete ao site https://coronavirus.es.gov.br/legislacao .  
 
Por sua vez, “Legislação específica no município”, incluindo Leis, Decretos e Portarias, já são publicados 
desde o mês de março, no campo “Legislação COVID-19, Decretos Municipais e Portarias”, no link 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=147 . 
 
Além disso, disponibilizamos ainda todas as Notas Técnicas da Vigilância Sanitária Municipal e o Plano 
Municipal de Prevenção e Controle do COVID-19 (Plano de Contingência), no link http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=146  
 
 
6) Contratações acompanhadas por órgãos de controle 
 

A Unidade Central de Controle Interno imediatamente adotou todas as medidas de fiscalização e 
controle para assegurar a observância dos atos pelos órgãos responsáveis pelas contratações no 
âmbito das respectivas atuações. Informamos que medidas de monitoramento já estão sendo tomadas 
desde o início da pandemia, resultando inclusive na alteração do PAAI, para focar a auditoria deste ano 
nas contratações e aquisições da Lei n° 13.979/20, conforme Ordem de Serviço n° 001/2020. Diversos 
ofícios, atos recomendatórios e relatórios parciais foram emitidos, para orientar e auxiliar os setores 
no contexto de enfrentamento da COVID-19. Na aba “Controle Interno”, no campo “Auditorias e 
Inspeções (Documentos)”, há toda documentação referente ao acompanhamento do Controle Interno 
às Contratações Emergenciais. 
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http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=56 
 
 
7) Informações e orientações aos gestores responsáveis por contratações 
 

Por sua vez, na aba “Controle Interno”, no campo “Recomendações e Pareceres Técnicos 
(Documentos)”, também consta as informações e orientações aos Gestores por Contratações 
Emergenciais. 

 
 

http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=63 

 
9) Portal oficial do governo 
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https://coronavirus.es.gov.br/legislacao 

 
10) Portal Covid19 ou Portal da Sec. de Saúde 
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http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/COVID-19/ 
 
 
11) Assunto - Covid19 – e-SIC 
 

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 possa 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 constante nesta avaliação da ONG Transparência Capixaba, 
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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http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/index.php?a=add 
 
 
12) Conselho ou comissão 

 
Na data 26/03/2020 foi publicado o Plano Municipal de Prevenção e Controle do COVID-19 (Plano de 
Contingência) e sua atualização no 14/05/2020, na aba “Notas Técnicas e Plano de Contingência Covid-
19”, link  http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=146 . Neste Plano 
foram definidas as” Ações Estratégicas por Eixo”, descrevendo os responsáveis por cada área no 
combate a Pandemia. 

 
 
Além disso, especificamente no campo “Legislação COVID-19, Decretos Municipais e Portarias” foi 
publicada no dia 29/04/2020, o Decreto Municipal n° 208/200, instituindo Comissão da Secretaria 
Municipal de Saúde para Enfrentamento do Covid-19, no link http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=147. Para facilitar a consulta, disponibilizamos o 
campo “Descrição” que facilita a busca. 
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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 
reconhecimento ao esforço e trabalho de toda equipe, desde o início da pandemia, para publicizar 
informações referentes ao combate do COVID-19, (como é possível notar no e-mail abaixo, 
encaminhado a empresa de software de 20 de maio), mas sim, visando atender as exigências legais e 
garantir ao cidadão o máximo de transparência, acessibilidade e integridade. 
 
 

 
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. 
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Considerando que se colocaram à disposição para colaborar ainda mais no desenho e implementação 
de soluções que promovam a integridade nas respostas do poder público à pandemia do COVID-19, 
solicitamos esse auxílio, para progredir e melhorar cada vez mais a transparência ao cidadão. 
 

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  
 


