
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° 0118/2018 
 

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, conforme relatório anexo, encaminhado a cada responsável por alimentar o 

portal, dos setores ligados à vossa secretaria e ao prefeito. 

 

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 diariamente pelos 
servidores nomeados através da Portaria nº 173/2017, com suporte de seus respectivos 
Secretários, necessitamos que esse apoio continue, no sentido de orientá-los quanto a 
responsabilidade pela a inserção das informações, bem como auxiliar no monitoramento 
das atualizações e prazos. 
 
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 
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Atendimento a cada Tipo de informação considerando o Nível Conteúdo – Evolução. 

 
 

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

 
 
Segue em anexo o relatório completo com a análise detalhada do Portal da Transparência 
do município de Afonso Cláudio efetuada pelo TCE-ES, sendo que em alguns casos a 
“Situação em 2017”, não está condizente com a “Situação Ideal”, dessa forma gentileza 
orientar os servidores responsáveis a adequar e atentar principalmente no que diz respeito 
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a “Variação de Dados no Tempo” e tipo do documento incluído, e deverá necessariamente 
ser pesquisável, evitando-se que seja publicado como imagem. 
 
Ressaltamos o bom desempenho do Setor de Licitações e Contratos e o Setor de Compras, 
que disponibilizam os atos e documentos manuais de forma atualizada, sem atrasos e 
recorrentemente, obedecendo aos preceitos da Lei de Transparência. Entretanto, outros 
casos como Portarias e Decretos, são disponibilizados com certo atraso, que prejudica uma 
maior evolução do Portal. Além disso, o progresso quanto as informações do Patrimônio, é 
por mérito do setor de Contabilidade, que colabora com as informaç. Por fim, salienta-se 
que como a parte de “Pessoal” é a mais acessada, com 63,3% das visualizações, 
constantemente há requerimentos ao setor de Recursos Humanos, sobre inconsistências 
detectadas, que são prontamente atendidas com toda dedicação, não medindo esforços 
para sanar e responder nossas solicitações que são enviadas para respaldar os servidores, 
secretários e principalmente o gestor do município. 
 

 
 

 
Quanto as inconsistências detectadas na funcionalidade do Portal, encaminhamos ofício a 
empresa de software, para solucionar equívocos de programação e sistemas. 
 
Além disso, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – 
TCEES, a transparência ativa envolve também o site oficial da Prefeitura, que deve estar de 
acordo com as informações do Portal da Transparência, sendo necessário constar horário 
de funcionamento, nome dos secretários, telefones específicos, entre outras informações, 
pois é a primeira opção de acessibilidade do cidadão. Dessa forma, solicitamos que Vossa 
Senhoria requeira do setor de Tecnologia da Informação, para fazer as adequações 
necessárias no site da Prefeitura, conforme relatório supracitado da fiscalização 
realizada. 
 
Caso Vossa Senhoria e/ou os representantes por alimentar o Portal, 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 ADMINISTRAÇÃO 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
 
C/C AO: SETOR DE RECURSOS HUMANOS                       C/C AO: SETOR DE LICTAÇÕES E CONTRATOS 
C/C AO: SETOR DE COMPRAS                                  C/C AO: SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 




