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OF. UCCI N° 072/2020 
 

                                                                                                                       Afonso Cláudio, 28 de setembro de 2020. 
 
Prezadas Senhoras, 
 
 
Tendo em vista o e-mail encaminhado no dia 25 de setembro, seguem as orientações sobre o 

preenchimento referente ao Ofício TC 02744/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

sobre a fiscalização na modalidade Levantamento (Processo TC 4597/2020), cujo objetivo é conhecer as 

ações realizadas pelos municípios do Estado do Espírito Santo para o enfrentamento da crise provocada 

pela pandemia da COVID-19. 

 

O levantamento das informações sobre a atuação no período da pandemia, será realizado por meio das 

respostas informadas em um questionário online, envolvendo a atuação da gestão municipal nas áreas da 

Educação, da Saúde e da Assistência Social.  

 

O questionário deverá ser respondido, impreterivelmente, até o dia 16/10/2020. O próprio TCEES sugere 
para não deixar o envio no prazo limite, pois imprevistos podem resultar em atrasos. Desta forma, 

determinamos o prazo de 14/10/2020, para possibilitar a revisão e adequações, caso necessário. 

Lembramos que, conforme disposto no art. 135, inciso V, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica 

do TCEES), a sonegação de informação, em procedimento de fiscalização realizado pelo Tribunal, bem como 

o não atendimento a esta demanda, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a adoção das 

sanções previstas no art. 135 da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar 621, de 8 de março de 

2012) e aplicação de multa aos responsáveis. 

 

O Levantamento deve acessado por meio do link abaixo: 

 

https://pesquisa.tcees.tc.br/index.php/644597?token=chYkIRei&lang=pt-BR 

 

Há a necessidade de informar os dados dos responsáveis pelas respostas de cada área (nome completo, 

cargo, e-mail e telefone para contato). 

 

Sugerimos que as respostas, além de preenchidas no questionário on-line, sejam salvas também em Word, 

pois em outros levantamentos já ocorreram equívocos que apagaram as respostas anteriores e como se 

trata de um levantamento em conjunto, é o mais indicado como forma de precaução. 

 

Esclarecemos ainda que o arquivo encaminhado em anexo em formato PDF, juntamente com o ofício de 

apresentação, visa tão somente facilitar a leitura e distribuição aos setores responsáveis. 

 

 

Comunicamos, por oportuno, que as informações prestadas poderão ser divulgadas no Portal do Tribunal 

de Contas do ES e/ou validadas, no todo ou em parte, por equipe técnica deste Tribunal de Contas. 
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Atente para as seguintes orientações: 

 O questionário é composto de 4 grupos de questões: saúde, educação, assistência social e outras. 

 Sugere-se que cada parte seja respondida por uma pessoa envolvida com a área temática. As 
perguntas do grupo "outras" sejam respondidas pelo próprio Controle Interno. 

 Para facilitar o trabalho, sugere-se primeiro utilizar a versão PDF do questionário (enviada por e-mail) 
para coletar as informações. Com todas as informações em mãos, torna-se mais fácil o 
preenchimento. 

 Para entrar a área do seu grupo de perguntas, basta acessar através da opção "Índice da pergunta", 
que fica na parte superior da página. 

 

 O questionário pode ser salvo para continuar a ser preenchido posteriormente por meio da opção 
"Retomar mais tarde", que fica na parte superior da página 

 

 Nunca saia do questionário acessando o “Sair e apagar o questionário”, pois poderá apagar as 
questões das demais áreas. 
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 O questionário somente poderá ser enviado quando todas as perguntas de todos os grupos forem 
preenchidas. Dessa forma, caberá a UCCI o envio final. 

Em caso de dúvidas sobre as perguntas, você pode entrar em contato com os Auditores de Controle 
Externo abaixo listados, conforme a respectiva área da pergunta: 

 Saúde: Mayte Aguiar (mayte.aguiar@tcees.tc.br ou telefone 3334-7773) 

 Educação: Paula Sabra (paula.sabra@tcees.tc.br ou telefone 3334-7637) 

 Assistência Social: Gustavo Franco (gustavo.correa@tcees.tc.br ou telefone 3334-7722) 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossa estima e consideração. 

 
 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
 
A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Ilma. Sra. Cláudia Lopes Vargas 
 

A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ilma. Sra. Silvia Renata de Oliveira Freisleben 
 

A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Ilma. Sra. Maria da Penha Silva 
 


