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Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

 

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI – deste Poder Executivo, fundamentada 

no art. 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no 

inc. XXX do art. 2º, inc. XIII do art. 14 e inc. XI do art. 15 da Lei Municipal nº 

1.048/2013, conforme Lei nº 12.527/2011 que dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o 

acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, inciso II do § 3º do art. 37 e 

no § 2º do art. 216 da Constituição Federal vem em caráter orientador expor algumas 

questões quanto a Transparência Ativa da Prefeitura Municipal de Itarana/ES. 

 

Considerando que toda informação produzida pelo agente público pertence ao cidadão, 

desde que não seja de caráter pessoal ou caracterizada pela sigilosidade nos termos da 

Lei, e; 

 

Considerando o recebimento do Termo de Notificação nº 02023/2016-2, encaminhado 

pelo Tribunal de Contas no início do segundo semestre de 2016, determinando que o 

Município atendesse a todos os requisitos de transparência indicados pela Corte, num 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 02 (dois) de janeiro de 2017 com 

termo final no 1º dia de julho de 2017, já que muito embora muitas informações já 

estivessem disponibilizadas pelo município, algumas outras, com maior grau de 

detalhamento elaborado pelo Tribunal de Contas, precisariam ser publicadas; 

 

Esta Unidade Central de Controle Interno, desde o despacho do Controlador no mês de 

outubro de 2016 nos autos do processo administrativo nº 3629/2016, logo do 

conhecimento do conteúdo da notificação, requerendo reunião com a presidência da 

E&L, vem tempestiva e insistentemente desde o recebimento da referida notificação se 

empenhando na adequação dos nossos meios de transparência, porém, conforme já 

mencionado através de ofícios, alguns destes pontos ainda não sanados dependem da 

empresa responsável pelo Portal da Transparência e da responsável pelo sítio eletrônico 

do Município. 

 

Pleiteamos, como sobredito, imediata reunião com a Presidência da E&L, já no mês de 

outubro de 2016 se antecipando ao início da contagem do prazo definido pelo TCEES 

para iniciar o saneamento das deficiências do Portal, contudo tal momento só foi 

agendado pela empresa para o dia 03 de janeiro de 2017, onde participaram os membros 
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desta UCCI, a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, o Chefe de Gabinete 

e também responsável pelo Portal da Transparência e o Sr. Estevão presidente da E&L 

momento em que apresentamos ao mesmo as deficiências do sistema do Portal que não 

permitiam que incluíssemos certas informações no grau de detalhamento imposto pelo 

TCEES, correlacionando todas as nossas necessidades de acertos adequando o Portal 

aos apontamentos da Auditoria de Portais de Transparência/2015 do TCEES, cuja cópia 

foi disponibilizada ao presidente da E&L. Após muito debate com a participação dos 

técnicos da E&L, o Sr. Estevão  determinou que seus técnicos definissem um plano de 

trabalho e no prazo de 15 dias contados da reunião elaborassem um cronograma com 

etapas para a empresa efetuar os ajustes no Portal da Transparência. 

 

Após cobrança desta Unidade via e-mail, em 03/02/2017 a E&L enviou cópia do 

cronograma para nosso acompanhamento, o que foi religiosamente feito e onde 

pudemos verificar que não houve (ao menos foi o que subentendemos), o cumprimento 

das etapas fixadas, conclusão advinda de manuseio do Portal verificando que o ponto 

fixado não havia sido implantado no prazo estabelecido e nem após, como averiguado 

em outros momentos. Enviados e-mails à empresa, não obtivemos respostas. 

 

Sem o condão de questionar a capacidade técnica da empresa, como sempre gostamos 

de frisar, a questão é que o ambiente proposto no Portal da Transparência não se mostra 

objetivo e completo com ferramentas e outros recursos que possibilitem um manuseio 

fácil, descomplicando o acesso às informações, o que é extremamente necessário pois o 

Portal da Transparência, acima de tudo, é, ou pelos menos deveria ser, a porta de 

entrada para o cidadão médio se inserir na administração pública e dele auferir um 

maior número de informações possíveis, do seu interesse, prestigiando, sobremaneira, a 

cultura do acesso à informação, do serviço público transparente. 

 

Relatamos abaixo alguns pontos que ainda necessitam de melhorias e implementação no 

sítio do Município, tendo em vista que todos os itens já foram relacionados e solicitados 

para as empresas, conforme dito anteriormente, através de reunião, ofícios e e-mails, 

porém ainda não obtivemos retorno. 

 

 

 Estrutura Organizacional: 

Foi enviada toda a Estrutura Organizacional, apenas para ser inserida dentro do 

Portal e Site, porém a mesma não foi feita até a presente data, constando apenas 

no Portal uma aba com a opção, que quando selecionada é direcionada para a Lei 
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nº 575/98 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal 

de Itarana e dá outras providências. 

 

 
 

 
 

 Respostas e perguntas frequentes da sociedade 

O site deve possuir uma seção específica onde concentre as perguntas e 

respostas mais frequentes sobre o Portal e a Transparência da instituição, este 

ponto foi inserido, porém necessita de melhoras. 
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 Projetos e Ações 

Não consta a apresentação dos principais programas, projetos e ações realizados 

pelo órgão. 

 

 Obras 

o Descrição da Obra 

o Data de Início 

o Prazo de Conclusão 

o Situação 

o Data da Situação 

o Empresa Contratada 

o Valor do Contrato 

Todos os dados acima relacionados podem estar englobados apenas em 

um link do GEO-OBRAS, considerando que lá estarão todas as 

informações, dentro do Portal foi colocado uma aba muito “escondida” 

com essa opção, dificultando o cidadão a encontrar tal informação. 

Deveria estar mais evidente. 
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 DESPESA: 

o Empenhos 

 Bem adquirido/Serviço prestado 

Especificação do produto ou serviço. 

 Categoria Econômica 

Identificação se se trata de Despesa Corrente ou Despesa de 

Capital. 

 Fonte de Recursos 

Recurso Ordinário, Recurso do FUNDEB, Recurso de Convênio. 

 Função 

Se relaciona com a missão institucional do órgão. (Ex. cultura, 

educação, saúde). 

 Grupo de Natureza da despesa 

Pessoal, Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, 

Investimentos, Amortização da Dívida.  

 Modalidade de Aplicação 

Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a 

Instituições Privadas sem Fins Lucrativos. 

 Modalidade Licitatória 

Identificação da modalidade licitatória aplicada. (Ex. Pregão, 

Carta Convite, Inexigível). 

 Processo 

Número do Processo administrativo. 

 Subfunção 

Representa um nível de agregação imediatamente inferior à 

função e deve evidenciar cada área da atuação governamental. 

(Ex. Educação Infantil, Educação de jovens). 

 Ação  

O identificador da ação no PPA, podendo ser a Atividade, um 

Projeto ou uma Operação Especial. (Ex. Asfaltamento das ruas do 

bairro xxx). 

 Programa 

O identificador da ação no PPA. (Ex. Programa de Transporte 

Rodoviário). 

 Subtítulo 

Deve se referir à localização do gasto, como bairro ou região do 

município beneficiário daquele gasto. 

 
 



 

 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

 

Página 7 de 15 

 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 

Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

 
 Referente aos Empenhos, temos apenas os dados acima, conforme imagem. 

 

o Liquidações 

 Bem adquirido/Serviço prestado 

Especificação do produto ou serviço. 

 Categoria Econômica 

Identificação se se trata de Despesa Corrente ou Despesa de 

Capital. 

 Fonte de Recursos 

Recurso Ordinário, Recurso do FUNDEB, Recurso de Convênio. 

 Função 

Se relaciona com a missão institucional do órgão. (Ex. cultura, 

educação, saúde). 

 Grupo de Natureza da despesa 

Pessoal, Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, 

Investimentos, Amortização da Dívida.  

 Modalidade de Aplicação 

Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a 

Instituições Privadas sem Fins Lucrativos. 

 Modalidade Licitatória 

Identificação da modalidade licitatória aplicada. (Ex. Pregão, 

Carta Convite, Inexigível). 

 Processo 

Número do Processo administrativo. 

 Subfunção 
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Representa um nível de agregação imediatamente inferior à 

função e deve evidenciar cada área da atuação governamental. 

(Ex. Educação Infantil, Educação de jovens). 

 Número do Empenho 

O identificador único da nota de empenho. 

 Ação  

O identificador da ação no PPA, podendo ser a Atividade, um 

Projeto ou uma Operação Especial. (Ex. Asfaltamento das ruas do 

bairro xxx). 

 Programa 

O identificador da ação no PPA. (Ex. Programa de Transporte 

Rodoviário). 

 Subtítulo 

Deve se referir à localização do gasto, como bairro ou região do 

município beneficiário daquele gasto. 

 

 
 Referente às Liquidações, temos apenas os dados acima, conforme imagem. 

 

o Pagamentos 

 Bem adquirido/Serviço prestado 

Especificação do produto ou serviço. 

 Categoria Econômica 

Identificação se se trata de Despesa Corrente ou Despesa de 

Capital. 

 Fonte de Recursos 

Recurso Ordinário, Recurso do FUNDEB, Recurso de Convênio. 
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 Função 

Se relaciona com a missão institucional do órgão. (Ex. cultura, 

educação, saúde). 

 Grupo de Natureza da despesa 

Pessoal, Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, 

Investimentos, Amortização da Dívida.  

 Modalidade de Aplicação 

Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a 

Instituições Privadas sem Fins Lucrativos. 

 Modalidade Licitatória 

Identificação da modalidade licitatória aplicada. (Ex. Pregão, 

Carta Convite, Inexigível). 

 Processo 

Número do Processo administrativo. 

 Subfunção 

Representa um nível de agregação imediatamente inferior à 

função e deve evidenciar cada área da atuação governamental. 

(Ex. Educação Infantil, Educação de jovens). 

 Número do Empenho 

O identificador único da nota de empenho. 

 Número de Liquidação 

O identificador único da nota de liquidação. 

 Número da Ordem Bancária 

O código identificador da ordem bancária na qual o pagamento 

foi realizado. 

 Ação  

O identificador da ação no PPA, podendo ser a Atividade, um 

Projeto ou uma Operação Especial. (Ex. Asfaltamento das ruas do 

bairro xxx). 

 Programa 

O identificador da ação no PPA. (Ex. Programa de Transporte 

Rodoviário). 

 Subtítulo 

Deve se referir à localização do gasto, como bairro ou região do 

município beneficiário daquele gasto. 
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 Referente aos Pagamentos, temos apenas os dados acima, conforme imagem. 

 

 

 RECEITA 

Em relação às receitas, não temos separadamente as informações de receita 

lançada e receita arrecadada, temos apenas a Arrecadação de Receitas, 

conforme imagem abaixo: 
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 PESSOAL 

o Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções 

Não consta a Tabela de Remuneração demonstrando todos os níveis e 

referências, com a respectiva remuneração de cada cargo e função. 

 

o Estrutura de Pessoal 

 Lei de Criação 

Lei que criou o cargo ou função. 

 Quantidade de vagas em aberto 

Quantidade de vagas do cargo ou função que estão livres. 

 Quantidade de vagas ocupadas 

Quantidade de vagas do cargo ou função que estão ocupadas. 

 

o Folha de Pagamento 

 Desconto por abate teto 

Desconto pelo servidor ter recebido acima do teto constitucional. 

 Outros descontos 

Consta a aba de outros descontos, porém ele deve ser de caráter 

não pessoal, que por ventura puderem ser descontados do 

servidor, deve ser observado se não está sendo englobados os 

descontos de caráter pessoal.  

 Remuneração 

Deve ser observado se todos os valores percebidos pelo servidor 

estão sendo demonstrado no Portal. 

 

 

 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  

o Transferências Cedidas 

 Órgão Concedente 

Identificação do órgão responsável pela concessão do recurso. 

 CNPJ do Beneficiário 

CNPJ da empresa ou órgão público beneficiário de transferência 

voluntária. 

 Nome do Beneficiário 

Nome ou razão social da empresa ou órgão público beneficiário 

da transferência voluntária. 

 Data da Celebração 

Data da assinatura do termo de convênio, acordo, ajuste. 



 

 
MUNICÍPIO DE ITARANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

PODER EXECUTIVO 

 

 

Página 12 de 15 

 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 

Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

 Prazo de Vigência 

Prazo de duração do convênio ou outro instrumento. 

 Objeto 

Descrição detalhada do objeto da transferência voluntária. 

 Valor a Ceder 

Valor a ser cedido durante a vigência do termo. 

 Valor da Contrapartida 

Contrapartida ofertada pelo beneficiário. 

 Íntegra do Termo 

Disponibilizar o termo de convênio, acordo, ajuste ou outro 

instrumento, integralmente para download de qualquer 

interessado. 

 

o Transferências Recebidas 

 Concedente 

Identificação do órgão público ou outra entidade responsável pela 

concessão do recurso. 

 Data da Celebração 

Data da assinatura do Termo de Convênio, Acordo, Ajuste. 

 Prazo de Vigência 

Prazo de duração do convênio ou outro instrumento. 

 Objeto 

Descrição detalhada do objeto da transferência voluntária. 

 Valor a Receber 

Valor a ser cedido durante a vigência do termo. 

 Valor de Contrapartida 

Valor de contrapartida ofertada pelo município para realização do 

objeto. 

 Íntegra do Termo 

Disponibilizar o termo de convênio, acordo, ajuste ou outro 

instrumento, integralmente para download de qualquer 

interessado. 

 

 

 ADEQUAÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

o Aspectos Gerais 

 Download da Base de Dados 
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O Portal deve permitir realizar o download completo da base de 

dados. 

 Dados Legíveis por Máquina 

Disponibiliza Webservice, RDF, OWL ou outra ferramenta que 

permita a leitura automatizada dos dados, sem precisar realizar o 

download. 

 

o Apresentação dos Dados 

 Gravação de Relatórios de Pessoal 

Deve permitir a exportação do resultado de uma consulta para 

arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos.  

 

o Busca de Dados 

 Delimitação Temporal da Despesa 

Possibilidade de buscar as despesas filtrando por data. 

 Delimitação Temporal da Receita 

Possibilidade de buscar as receitas filtrando por data. 

 

 

 LEGISLAÇÃO 

 

Existe o campo de Legislação, porém quando publicamos Leis, Decretos e 

demais atos administrativos do município, estes vão para uma aba no final da 

página descrita como “Arquivo Online” onde são alocadas publicações de todas 

as espécies constituindo-se num emaranhado de informações desordenadas, e 

não para o campo de Legislação como deveria ocorrer, desta forma as 

informações publicadas não têm nominação que lhes facilita a busca, pois 

muitos dos arquivos publicados no Portal também vão para esta aba de intitulada 

“Arquivo Online”, além dos locais onde são colocadas. Exemplificando: 

qualquer cidadão comum ao procurar informação sobre normas municipais, 

obviamente buscará acessar “Legislação” ou “normas municipais” e não 

“Arquivos Online”; e no caso concreto ele encontrará leis em “Arquivos Online” 

e não em Legislação. O Problema é quando o cidadão não encontra a informação 

em Legislação ele fica sem saber onde pesquisar. O viés da transparência ativa é 

“dar de bandeja” a informação ao interessado. 
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Assim sendo, defendemos a necessidade de notificar a empresa responsável pelo 

Portal da Transparência para se adequar o mais urgente possível quanto a 

Transparência Ativa, enquadrando-o aos critérios estabelecidos pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, sendo que esses pontos descritos 

anteriormente não dependem da administração, mas sim de implementação pela 

empresa o que necessitamos, para que possamos ter o acesso às informações o mais 

Transparente possível, pois, pelo que nos parece, até prova em contrário, as 

adequações não ocorrerão tempestivamente e de acordo com as exigências mínimas 

declaradas pela Corte de Contas, o que, não nos esquivamos de informar, poderá, em 

resultado de nova auditoria do TCEES, trazer implicações a Vossa Excelência. 

 

É o Relatório. 

 

Itarana, 16 de Maio de 2017. 

 

Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 

Poder Executivo 

 

 

Flávia Colombo Dal’Col 

Auditora Pública Interna 

Poder Executivo 


