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UCCI OF. N° 050/2020 
ASSUNTO: Transparência COVID-19 
 
 

Afonso Cláudio, 24 de julho de 2020. 

 
 
 

 

 

A Unidade Central de Controle Interno, responsável pelos canais de informação e Portal da 

Transparência do Município de Afonso Cláudio - ES, imbuída em suas atribuições de natureza 

preventiva e orientativa, vem apresentar recomendações quanto ao levantamento do Transparência 

Capixaba, para adequação e ajustes necessários para garantir transparência, integridade e acesso à 

informação.  
 
Embora o Município tenha alcançado boa colocação, graças ao Recurso impetrado pela Unidade 

Central de Controle Interno, que aumentou a pontuação de 51,90 para 74,68, ainda há alterações 

necessárias para garantir ainda mais transparência, integridade e acesso à informação ao cidadão. 

 

Em virtude dessas considerações, apontamos que um dos itens que não pontuaram na avaliação, foi 

a ausência de Conselho ou Comissão, constituída por meio de decreto, especificando sua respectiva 

composição para acompanhamento de contratos emergenciais em relação ao Covid-19. 

 

 
 

 

Além disso, recomendamos destaque para a aba de contratações emergenciais (banner, publicação, 

etc.). Encaminhamos sugestão de matéria a Assessoria de Comunicação, mas solicitamos a 

implementação de banner pela equipe de TI. 

 

Outro fator fundamental para decréscimo na avaliação, foge a nossa alçada, pois diz respeito ao 

Sistema de Software da E&L. Ressalto que mesmo em constante contato com a empresa, através de e-

mails, protocolos e WhatsApp, não estamos obtendo resultado ou até mesmo retorno, quanto às 

solicitações, seguem abaixo as inconsistências: 
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- Valor total e unitário / Prazo contratual / Nº e íntegra do processo / Órgão contratante / 
Quantidade / Local da execução: só receberam notas máximas os portais que apresentavam essas 

informações na tabela principal dos gastos emergenciais. Ao clicar nos detalhes, perdemos agilidade e 

qualidade dos dados que já não podem mais ser tabulados em dados abertos. 

 
 

- Download da íntegra do contrato: não está disponível na tabela principal, por isso a nota anterior foi 

mantida. 

 

- Dicionário de Dados: glossário e dicionário de dados são distintos. Os dicionários de dados permitem 

as aplicações de dados abertos. Veja um exemplo no portal do governo do ES: 

https://dados.es.gov.br/dataset/dados-sobre-pandemia-covid-19/resource/2eb3505a-6d70-4417-

91b9-3471f46f2b3f 

 

Além disso, a dificuldade de implementação das requisições se dá até mesmo para atender 

recomendação do Ministério Público de Contas, em tornar o Portal mais acessível. Estamos solicitando 

a união das abas referentes a "Contratações e Aquisições" de publicação manual e automática do 

sistema, para evitar duplicidade de informações, conforme imposição do MPC, que constatou: 
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- Múltiplas e ambíguas opções de consultas Contratações e Aquisições (COVID-19), 

Despesas (COVID-19) e Contratações e Aquisições (COVID19)(documentos), causando 

dificuldade no acesso no acesso à informação;  

 

- Registro de notas de empenho em abas distintas; 

 

- 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 download ou a íntegra do 
processo de contratação, por impedir a pesquisa de conteúdo, bem como a geração de 

relatórios para análises das informações; 

 

Quanto ao último item é inviável inserir os processos a íntegra, com espaço suficiente para conter 

todas os itens de maneira pesquisável, de forma manual. Uma opção apresentada pelos técnicos da 

própria empresa, como já é possível em outros Municípios que utilizam o mesmo software, foi inserir 

através do sistema interno de Compras, o que foi devidamente realizado, mas não obtendo êxito na 

disponibilização no Portal até o presente momento.  

 

Salientamos, que nosso município foi o mais bem colocado dentre aqueles que utilizam o Portal da 

empresa supracitada. Tendo em vista descaso ou omissão, solicito apoio e intervenção para a devida 

atuação.  

 

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

 

Att. 

 

 
 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO   
Controladora Interna Municipal em Exercício 

Auditora Pública Interna     

OAB/ES 26.750   

(27) 3735-4022 - (27) 99950-1898  
 
 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
 
 

CC: 
AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
        DD. Prefeito Municipal 
 


