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I. BASE LEGAL  

 

Este Relatório tem base legal no inciso V do art. 50 do Decreto Municipal nº 

693, 30 de janeiro de 2016, que Regulamenta a Lei Municipal nº 1.183/15, 

que dispõe sobre o procedimento para se obter acesso à informação no 

âmbito do Poder Executivo do Município de Itarana/ES e dá outras 

providências, conforme previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º 

do art. 37 e no §2º do art. 216, todos da Constituição da República Federativa 

do Brasil e na Lei Federal nº 12.527/11, onde: 

 

Art. 50. Compete à Unidade Central de Controle Interno – UCCI do 

Poder Executivo, observadas as competências dos demais órgãos 

e as previsões específicas neste Decreto: 

[...] 

IV – Monitorar a implantação da Lei Municipal nº 1.183/15, 

concentrando e consolidando a publicação de informações 

estatísticas relacionadas no art. 37 deste Decreto; 

V – Preparar relatório anual com informações referentes à 

implementação da Lei Municipal nº 1.183/15, a ser encaminhado à 

Câmara Municipal; 
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II. APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório trata da implementação do Acesso a Informação no âmbito do 

Poder Executivo Municipal mediante a Lei Municipal nº 1.183, de 17 de 

dezembro de 2015, a chamada Lei de Acesso a Informação (LAI), 

regulamentada pelo Decreto nº 693, de 30 de janeiro de 2016, em simetria 

com a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o fim de 

garantir a qualquer pessoa física e/ou jurídica o exercício do direito de acesso 

a informação pública, previsto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição 

Federal. 

 

O Relatório apresenta uma breve descrição sobre as atividades executadas 

durante o exercício de 2019 em monitoramento ao site oficial do município 

e Portal da Transparência sobre a manutenção da Transparência Ativa 

resultante da implantação da LAI, iniciada em 2016 com base nas normas 

retrocitadas. 
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III. DA IMPLEMENTAÇÃO e do MONITORAMENTO 

 

Em relação a implementação da LAI pelo Poder Executivo, no exercício de 

2019, pode-se verificar que está consolidada com a criação do site oficial do 

município e do Portal da Transparência e de toda a estrutura para alocar os 

dados tanto da Transparência Ativa como da Passiva nos destinos 

www.itarana.es.gov.br e https://itarana-es.portaltp.com.br/, o que demonstra 

que, de fato, a Lei de Acesso à Informação está implementada, ou seja, 

colocada em execução, em prática, sob o aspecto de ambas as 

Transparências. 

 

Cabe, no presente momento, relatar o monitoramento e a execução de várias 

ações por esta Unidade Central de Controle Interno, durante o presente 

exercício, focadas nos ajustes das questões afetas à Transparência Ativa 

registradas no levantamento efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado, 

neste caso específico, no âmbito do Poder Executivo Municipal de 

Itarana/ES, conforme processo TC 05699/2017-1 e respectivo Relatório de 

nº 00047/2017-2, proveniente da Fiscalização nº 0006/2017-8. 

 

O Poder Executivo municipal, hoje, é o 14º (décimo quarto) Poder Executivo mais 

transparente dentre os entes que compõem o Estado do Espírito Santo, distante de Boa 

Esperança, o 1º colocado, por apenas 3,4% (três vírgula quatro pontos percentuais), 

respectivamente com 84,6% (oitenta e quatro vírgula seis pontos percentuais) e 88% 

(oitenta e oito por cento) de Transparência Ativa. 
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As evoluções da Transparência Ativa deste Poder são visíveis nos gráficos adiante: 

 

 

 
 

Mantendo a relação entre os pontos alcançados e os pontos possíveis, no gráfico os 

resultados são mostrados por tipo de informação (despesas, gestão fiscal, patrimônio, 

etc) e comparados com os valores alcançados em 2015, tendo como parâmetro o 

exercício de 2017, quando houve a auditagem. As maiores evoluções são percebidas 

nas informações sobre os aspectos gerais, gestão fiscal pessoal e transferências, não 

se desconsiderando, porém, as demais evoluções. 

 

No gráfico anterior, Conteúdo e Requisitos Funcionais são considerados 

conjuntamente. Nos próximos dois gráficos eles são destacados. O primeiro gráfico traz 
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os valores alcançados em 2017, já o segundo destaca os valores de 2015. Enquanto 

Conteúdo considera a presença das informações, Requisitos Funcionais considera 

a forma como as informações são fornecidas, onde é verificada a existência de buscas, 

delimitação temporal, etc. 

 

 
 

 

 
 

Os próximos dois gráficos comparam os valores alcançados em 2015 e 2017 em cada 

tipo de informação. O primeiro trata do Conteúdo (considera a presença das 

informações), enquanto que o segundo trata dos Requisitos Funcionais (considera a 
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forma como as informações são fornecidas, onde é verificada a existência de buscas, 

delimitação temporal, etc). 

 

 
 

 

 
 

É possível, na forma didática das representações gráficas, verificar o alto nível da 

qualidade das informações, a exemplo, as fornecidas sobre pessoal, compras 

governamentais e aspectos gerais, bem como das demais informações que não ficaram 

com média de avaliação abaixo de 60%. 
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No entanto, apesar das evoluções registradas na auditagem retroconsignada, verificou-

se a necessidade de correção na disponibilização de algumas informações onde: 

 

           é a informação disponibilizada pelo Poder Executivo e; 

           é a situação entendida pelo TC como a ideal para a disponibilização. 

 

 

1. Informações sobre Aspectos Gerais e Despesas: 

 

1.1. Aspectos Gerais: 

 

No campo do Conteúdo – Informações Individuais dos Órgãos – Programas, Projetos 

e Ações, observou-se: 

 

 
 

A pendência apontada foi regularizada passando as informações disponibilizadas a 

atender a “situação ideal” esperada pelo TCEES. 

 

No campo dos Requisitos Funcionais – Apresentação de Dados – Integralidade: 

 

 
 

No tocante a tais informações disponibilizadas, a variação de valores superiores a 5% 

(cinco porcento), condição considerada não ideal pelo TCEES ainda não foi passivel de 

correção posto que até o momento não foi encontrado o motivo, a falha no Sistema que 

resulta na variação de dados em percentual acima do recomendado. 
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1.2. Depesas: 

 

No campo dos Requisitos Funcionais – Busca de Dados e Variação dos Dados no 

Tempo, foram feitas as observações em destaque: 

 

 
 

As ações corretivas foram demandadas e efetivadas junto à empresa fornecedora do 

Portal da Transparência, E&L Produções de Software Ltda passando a atender a 

situação tida como ideal pela Corte de Contas. 

 

 

2. Informações sobre Gestão Fiscal: 

 

No campo do Conteúdo – Auditorias e Inspeções, Legislação Orçamentária e Prestação 

de Contas, observaram: 
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Sobre as Auditorias e Inspeções a Unidade Central de Controle Interno, embora 

realizadas várias auditorias, como as mesmas ainda não estavam finalizadas os 

respectivos Relatórios de Auditoria não foram lançados no Portal da Transparência, 

assim, o TC em avaliação entendeu que as informações não foram alimentadas, no 

entanto, a situação foi regularizada com a inserção de informações de que as auditorias 

estão sendo executadas e por isso não há Relatórios Concluídos para fins de 

divulgação, e que os mesmos serão publicados assim que concluídos os trabalhos. 

 

Pertinente a Legislação Orçamentária e Prestação de Contas foram verificadas a 

ausência da publicação da Lei do Plano Plurianual e do resultado do julgamento pelo 

Poder Legislativo das Contas do Prefeito, situações regularizadas com o upload desses 

arquivos para o Portal da Transparência. 

 

No campo dos Requisitos Funcionais – Busca de Dados e Variação dos Dados no 

Tempo, foram registrados: 

 

 
 

Em relação a esses pontos sobre a Pesquisa nas Leis Orçamentárias e Atualização do 

PPA, a Unidade Central de Controle Interno promoveu as medidas corretivas com a 

inserção dos arquivos faltantes regularizando, desta forma, a disponibilização das 

informações. 

 

 

3. Informações sobre Licitações e Contratos: 

 

No campo do Conteúdo – Licitações Concluídas, registraram: 
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As informações em destaque foram devidamente regularizadas pela Unidade Central 

de Controle Interno com a alimentação desses dados no link específico 

https://www.itarana.es.gov.br/portal/licitacoes do sítio oficial do município remetendo o 

usuário às informações de acordo com o procedimento licitatório pretendido através do 

botão “detalhes da licitação”. 

 

 

4. Informações sobre Pessoal: 

 

No campo do Conteúdo – Estrutura de Pessoal, verificaram: 

 

 
 

Quanto a essas incompletudes houve a correção da disponibilização das informações 

mediante comunicação à empresa E&L Produções de Software Ltda para adequação 

do Portal da Transparência, o que foi concretizado.  

 

Links: https://itarana-es.portaltp.com.br/consultas/pessoal/planocarreiras.aspx 

https://itarana-es.portaltp.com.br/consultas/pessoal/servidores.aspx 

 

 

5. Informações sobre Receitas: 

 

No campo do Conteúdo – Receita Lançada, constataram: 
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Granularidade significa “pequenos detalhes incluídos nas informações, possibilitando 

que você entenda claramente o que está acontecendo.” 

 

O registro situação “informada em nível alto de granularidade” significa, em tese, que 

há nos campos analisados, mais informação do que o entendido como necessário pelo 

TCEES, ou seja, há mais informação na receita do que a “data, unidade gestora, 

subalínea e valor”, sendo estas informações as consideradas como situação ideal. 

 

A Unidade Central de Controle Interno fez um levantamento no apêndice do retrocitado 

processo de auditoria, relativo aos municípios com mais de dez mil habitantes onde 

constam, pormenorizadas, as avaliações de cada Poder Executivo Municipal deste 

Estado e, em todas as análises, foi possível verificar que todos os municípios que não 

atenderam a esse ponto de avaliação são usuários do Portal da Transparência da 

empresa E&L Produções de Software Ltda. Com esta argumentação esta Unidade 

contatou a empresa, por seus técnicos, tecendo toda essa explicação sendo respondido 

de que esse tipo de informação “Receita Lançada” atende as exigências do TCEES 

referenciando o Município de Afonso Cláudio como atendente desses critérios, no 

entanto, este município, no apêndice do TCEES padeceu do mesmo problema na 



 
Unidade Central de Controle Interno 

 

         Página 15 de 21 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Centro, Itarana/ES - CEP: 29.620-000 
Telefone: (27)3720-4911 /e-mail: controladoria@itarana.es.gov.br 

avaliação. Ante tal controvérsia foi aberto o protocolo SAC N° 077921/2019 junto à 

empresa E&L Produções de Software Ltda para a resolução da questão. 

 

No campo do Conteúdo “Requisitos Funcionais – Busca dos Dados – Delimitação 

Temporal e, Variação dos Dados no Tempo – Frequência de Atualização”, constataram: 

 

 
 

Respectivamente, possibilidade de pesquisa somente por mês e ano e atualização 

semanal sendo a “situação ideal” a pesquisa das despesas por dia, mês e ano, inicial 

e final e atualização diária. As situações encontradas foram objeto de correção 

atendendo, hoje, a “situação ideal” proposta pelo TCEES. 

 

 

6. Informações sobre Aspectos Gerais: 

 

No campo dos Requisitos Funcionais – Acessibilidade - Alto Contraste, constataram: 

 

 
 

No tocante a essa funcionalidade do alto contrataste, houve a manutenção do Sistema 

com a sua regularização. 
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Quanto a nota no simulador de acessibilidade, variante de 0 a 100%, atualmente o 

Portal da Transparência está no patarmar percentual de 87,79%, portanto, atendendo 

a “situação ideal”. 

 

 
 

 

7. Informações sobre Patrimônio: 

 

No campo do Conteúdo – Bens Imóveis – Área, constataram: 

Ausência de informações sobre medidas de área dos imóveis registrando “campo não 

preenchido” onde a situação ideal é a presença dessas informações. 

 

 
 

Em relação aos imóveis lançados no sistema, atualmente todos estão com o registro 

das informações de área, situação já levada ao conhecimento do Setor de Patrimônio 

e da empresa E&L sendo que esta efetuou os devidos ajustes colocando tal informação 

no patamar de “situação ideal”. 

 

 

8. Informações sobre Transferências: 

 

No campo do Conteúdo – Transferências Cedidas e Recebidas, registraram: 
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No que concerne às informações tidas, à época, como não disponibilizadas, a situação 

foi suprida com a inclusão de arquivos passíveis de acesso sem necessidade de 

cadastro e que podem ser acessados através da aba “repasses” termo de convênios, 

fomentos, etc. 

 

 

9. Informações sobre Despesas: 

 

No campo do Conteúdo – Empenhos, Liquidação, Ordem Cronológica e Pagamento, 

registraram: 
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Sobre a Ordem Cronológica e Pagamentos, de igual forma as situações registradas 

como “ausente”, foram devidamente regularizadas com a inserção das informações 

reclamadas como em relação à Ordem Cronológica a identificação do credor, fonte de 

recursos, número da nota de empenho, número da nota de liquidação, ordem de 

pagamentos a serem efetuados e valor dos pagamentos a serem efetuados; e, 

pertinente às informações sobre a localização dos gastos a serem disponibilizadas nos 

subtítulos/históricos dos empenhos e liquidações, campos estes apontados como “não 

preenchidos”, as correções foram efetivadas. Portanto, sanadas as situações 

registradas. 

 

 No campo dos Requisitos Funcionais – Variação dos Dados no Tempo, verificou-se a 

correção das informações sobre a Frequência e a Série Histórica da Ordem Cronológica 

adequando-as à situação ideal (até 30 dias), assim como das Séries Históricas sobre 

empenho, pagamento e liquidação adequando-as, também, à “situação ideal” de 

registro de no mínimo 05 (cinco) anos. 

 

 
 

 

10. Informações sobre Gestão Fiscal: 

 

No campo de Requisitos Funcionais – Variação dos Dados no Tempo, a Série Histórica 

da Prestação de Contas cuja situação encontrada registrava eventos em um lapso 

temporal de 02 (dois) anos ou menos, foi adequada para a “situação ideal” com dados 
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dos últimos 05 (cinco) anos. Tais alimentações são realizadas pela Unidade Central de 

Controle Interno. 

 

 
 

 

11. Informações sobre Pessoal: 

 

No campo de Conteúdo – Estrutura de Pessoal e Folha de Pagamento as pendências 

relacionadas aos dados quantidade de vagas em aberto e ocupadas e sobre o abate-

teto, foram sanadas atendendo a “situação ideal” pretendida pela Corte de Contas. 

 

 
 

 

12. Informações sobre Receitas: 

 

No campo Requisitos Funcionais – Variação dos Dados no Tempo houve a importação 

dos dados de forma a atender o critério de “situação ideal” constando, atualmente, em 

relação à Receita, dados superiores a cinco anos. 

 

 
 

 

13. Informações sobre Transferências: 

 

No campo Conteúdo – Transferências Cedidas e Transferências Recebidas houve a 

correção no Sistema com a inclusão dos respectivos termos de ajustes mediante links 

de acesso, passando, desta forma, a atender o critério de “situação ideal”. 
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Na avaliação de 246 (duzentos e quarenta e seis) itens, o Poder Executivo por 

problemas técnicos do Portal da Transparência e também por falhas na alimentação de 

informações, deixou de atender a 49 (quarenta e nove) itens que correspondem aos 

15% (quinze por cento) de não atendimento à “situação ideal”  pretendida pela Corte 

de Contas.  

 

A Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, por sua vez, além 

do monitoramento da implementação do Portal, iniciou medidas para provocar as 

correções das falhas apuradas pelo TCEES alcançando um percentual de 

resolutividade na ordem de 79,6% (setenta e nove vírgula seis por cento) sendo que os 

20,4% (vinte vírgula quatro por cento) de não resolutividade aguardam análise pela 

empresa E&L Produções de Software LTDA. 

 

PERCENTUAL DE RESOLUTIVIDADE DOS ACHADOS 

 

 
                               20,4% Não Resolvidos. 

 

                                     70,6% Resolvidos. 

 

As planilhas parcialmente reproduzidas compõem o apêndice do processo TC 

05699/2017-1 e respectivo Relatório de nº 00047/2017-2, proveniente da Fiscalização 

nº 0006/2017-8 e as evidências das assertivas registradas no presente relatório são 

alcançáveis por pesquisa no Portal da Transparência do Poder Executivo no endereço 

https://itarana-es.portaltp.com.br/. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante os achados de auditoria e a consequente adoção de medidas pela Unidade 

Central de Controle Interno para a correção das inconformidades apontadas pela Corte 

de Contas, esperamos aumentar o nível da Transparência Ativa do Poder Executivo 

Municipal disponibilizando um maior banco de dados à sociedade garantindo a 

efetividade do controle social sobre a gestão pública bem como alcançar uma mais alta 

qualificação por ocasião de nova Auditoria de Conformidade a ser realizada pela Corte 

de Contas do Estado. 

Justificamos, no mais, que o retardo no envio do presente Relatório a essa Casa de 

Leis decorreu da decisão desta Unidade de consolidar um maior número de soluções 

possíveis sobre os apontamentos do TCEES, o que não foi alcançado dentro do tempo 

estabelecido para o devido encaminhamento. 

Itarana/ES, 15 de janeiro de 2020. 

 

Adjar Fabiano De Martin   
Controlador Interno 

Poder Executivo Municipal 

Flávia Colombo Dal’Col 
Auditora Pública Interna 

Poder Executivo Municipal       
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