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RECOMENDAÇÃO Nº 02/2017 

 

 

Recomendado: Ademar Schneider 

Prefeito do Município de Itarana-ES. 

 

 

3ª AVALIAÇÃO DA EBT/CGU, IMPLANTAÇÃO DO 

SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO 

CIDADÃO - e-SIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI – deste Poder Executivo, fundamentada no caput 

do art. 169 da Constituição Federal, no caput do art. 59 da Lei Complementar 101/2000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF), e, no art. 2º, XIX da Lei Municipal nº 1048/2013, vem perante 

Vossa Excelência, em caráter informativo e orientador explanar e ao final recomendar a Vossa 

Excelência o seguinte: 

 

Em sua 3ª edição, a Escala Brasil Transparente – EBT1, da Controladoria Geral da União, 

procedeu à avaliação do Município de Itarana/ES. Da anterior 2ª avaliação cuja nota foi 0,00 

(zero), o município teve pífia progressão para 3,88 (três vírgula oitenta e oito) pontos conforme 

Ficha Técnica anexa. 

 

Embora tímida, houve uma progressão que só não se despontou para uma nota acima de 9,00 

(nove) e até mesmo 10,00 (dez) em razão da inexistência do e-SIC que é um sistema que 

permite a qualquer cidadão requerer informações e receber respostas do ente público, 

eletronicamente, ferramenta considerada de grande importância na referida avaliação. 

Por conta da 2ª edição com o município não pontuando, esforços foram empreendidos com a 

regularização das normas locais referentes à Lei de Acesso à Informação o que foi conseguido 

com a Lei Municipal nº 1.183/2015 e seu Decreto regulamentador nº 693/2016.O que foi motivo 

                                                           
1 A EBT avalia o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI). Suas versões três versões concentram-se na 

transparência passiva e por isso foram realizadas solicitações reais de acesso à informação aos entes públicos avaliados. A partir da EBT, a 
CGU pretende aprofundar o monitoramento da transparência pública e gerar um produto que possibilite o acompanhamento das ações 
empreendidas por estados e municípios no tocante ao direito de acesso à informação.  
http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente 
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de pontuação na 3ª avaliação da EBT em 2016 no período compreendido entre 04/08/2016 a 

27/09/2016. 

Porém, especificamente no assunto e-SIC, não obstante a Unidade Central de Controle Interno 

ter conseguido junto à Controladoria Geral da União, a cessão do código fonte propiciando-nos 

a utilização e adaptação do e-SIC usado pelo Governo Federal às nossas peculiaridades, o 

qual foi passado à empresa administradora do site da Prefeitura www.itarana.es.gov.br, a 

ImpactaWeb contratada pelo município. Esta empresa não possuiu técnica suficiente para a 

pronta execução do código colocando, efetivamente, o e-SIC em funcionamento, o que muito 

nos preocupou à época pois sabíamos da iminente avaliação pela CGU, o que pode ser 

verificado pelos e-mails anexos à presente que foram encaminhados pelo Controle Interno à 

época, à contratada que não promoveu as adequações técnicas necessárias para resolução da 

pendência, visto que a mesma instalou o e-SIC mas as consultas formuladas (algumas foram 

feitas por esta Unidade como teste) remetiam o interessado nas informações a órgãos do 

Governo Federal e não a órgãos do Poder Executivo Municipal. 

Uma medida paliativa só foi realizada meses depois, ainda assim sob insistente cobrança por 

esta Unidade e pelo Técnico de Informática da Prefeitura Sr. Rogério Delai hoje o e-SIC está 

em funcionamento atendendo os interessados. No entanto, a demora na solução, que poderia 

ser imediata, prejudicou a avaliação do Município de Itarana que, repetimos, poderia ter 

alcançado nota máxima na EBT uma vez que seu único demérito foi o não funcionamento do 

e-SIC. 

Em contato com o Técnico de Informática desta municipalidade, Sr. Rogério Delai, que inclusive 

é o fiscal do contrato nº 247/2014 firmado com a Impacta Soluções Web Ltda-ME, fomos 

informados que pelo objeto contratado a empresa não estava obrigada a desenvolver o 

funcionamento do e-SIC., embora tenha se empenhado a fazê-lo. Detalhe que não nos cabe 

argumentar por falta de conhecimento técnico sobre o assunto, no entanto, de domínio pelo 

Técnico em Informática. 
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Foi o objeto então contratado: 

“CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e Execução 

 

1.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

manutenção do Layout do site desta Prefeitura, além da manutenção 

técnica preventiva e corretiva no banco de dados e em todos os códigos-

fontes da Prefeitura, bem como hospedagem para 20GB (Gigabytes) em 

disco, 500 GB(Gigabyte para transferência de arquivos mensais e 

disponibilidade para criação de até 200 contas de e-mail. 

 

1.2- Este serviço compreenderá a manutenção evolutiva e corretiva no layout, 

bancos de dados e programação de todos os códigos fontes do site da Prefeitura 

Municipal de Itarana; 

 

a) – Garantir a atualização e a segurança constante dos serviços web; 

b) – Manter a estrutura de navegação ergonômica e intuitiva; 

c) – Manter o tempo de navegação confortável e aceitável; 

d) – O sistema de gerenciamento de conteúdo deverá permitir inclusão, alteração e 

exclusão de notícias, textos, fotos, arquivos e demais funcionalidades do site; 

e) - O sistema de gerenciamento de banco de dados deverá permitir acesso remoto 

para consultas diretamente ao banco de dados; 

f) - Utilizar gerenciador de conteúdo (CMS) que permita a edição de todo o conteúdo 

do site com controle de acesso; 

g) - Utilizar linguagem de programação e modelação web compatíveis com os 

padrões web que permitam leitura a partir de qualquer navegador e plataforma; 

h) - Corrigir conteúdo e funcionalidades incluindo adaptações por fatores externos; 

i) – Realizar análises sistemáticas para identificar problemas e não conformidades; 

j) – Disponibilizar pelo menos 20 (GB) (Gigabytes) em disco para hospedagem de 

imagens, arquivos e demais arquivos necessários para a alimentação e 

estruturação do site. Além de 500 GB (Gigabytes) para a transferência de dados 

mensais.” 

 

Considerando a exposição acima registrada, onde se verificou uma inoperância no manuseio 

de sistema bem como ausência no contrato específico de exigência ao contratado quanto ao 

dever de criação de sistemas e outras ações capazes de atender satisfatoriamente as 

exigências do contratante muitas, inclusive, impostas por órgãos de controle externo, 

recomendamos a Vossa Excelência nas futuras contratações de serviços de gerenciamento e 

manutenção de site oficial do Município de Itarana/ES, sejam inseridos nos Termos de 

Referência, exigências que ampliem as obrigações da contratada, tudo com acompanhamento 

e auxílio do TI da Prefeitura. 

Recomendamos, ainda, nesta oportunidade, que mesma precaução seja relevada na futura 

contratação do Portal da Transparência com o intuito de que seja garantida a verificação das 
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publicações mínimas no grau de detalhamento exigido pelo Tribunal de Contas deste Estado, 

conforme Relação em anexo compendiada da Auditoria de Portais da Transparência de 2015 

do TCEES, inserindo-o no Termo de Referência embasador de futura contratação do Portal 

atendendo ao órgão ao qual estamos jurisdicionados evitando, também, desta forma, a  

dificuldade que a Prefeitura está encontrando, hoje, para atender aos órgão de controle externo. 

Itarana/ES, 19 de maio de 2017. 

 

Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 

Poder Executivo 

Flávia Colombo Dal’Col 

Auditora Pública Interna 

Poder Executivo 

 

 


