
CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA 

MEMORANDO CGM/PMJN N° 073/2020. 

João Neiva — ES, 29 de julho de 2020. 

Para 
Secretaria Municipal de Planejamento, Habitaçao, Desenvolvimento Urbano e Projetos 

Especiais — Sem plahde 
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA 

Cópia: 
Prefeito Municipal Sr. Otávio Abreu Xavier 

De: CGM - Controladoria Geral do Município 

Assunto: Inspeção - Transparência na Gestão - Tabela Referencial 1, itens 2.2.21, 2.2.22 da 

IN 43/2017 do TCE-ES. 

Período: Portal de Transparência - 30/07/2020 

Base Legal:  LC  101/2000;  art.  16-B da Lei Municipal n° 2.939/2016; Lei Federal n° 

8429/1992; Lei n°12.527/2011; Lei Complementar n° 131/2009 

Ilustres Secretários, 

No âmbito do governo municipal, pode-se afirmar que a Controladoria Geral do Município — 

CGM é a guardi5 da transparência e da acessibilidade à informação pública, á luz do 

que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei n° 12.527/2011 — Lei de Acesso 

Informação, a Lei Municipal n° 2.841/2015 e a Lei Municipal n° 2.939/2016. Não por outra 
razão, busca, energicamente e com responsabilidade, por meio de suas recomendações, 
contribuir para ampliação da transparência na administração pública. 

A Lei complementar n° 101/20001  atribui responsabilidade ao Gestor de garantir 
transparência de sua gestão fiscal, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, como 

forma de instrumento de informação, controle social, prevenção de riscos e desvios capazes 
de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

A transparência restou fortalecida com a Lei Complementar n° 136 de 2009, que 

contribuindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, garantiu que a gestão deve proporcionar 
pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo  rear,  de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público. 

Vale lembrar que, o artigo 32 da lei n° 12.527/2011 enseja responsabilidade ao agente 
público  que recusar-se a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o 

seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou 

imprecisa. 	
14c.C.7f5; 	30/0i/ao  

'Art.  48 a 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Redação alterada pela Lei Complementar 156, de 2016. 
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Pois bem, no dia 30 de julho de 2020, ao analisarmos o Portal da Transparência do 
Município de João Neiva, identificamos a ausência de informação dos seguintes 
instrumentos: 

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO  (Art.  48, caput, da  LC  n° 
101/00) 
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Achado:  Dá analise, constata-se não há documentos referente aos exercícios de 

2019 e 2020 até o momento. 

• Relatório de Gestão Fiscal - RGF  (Art.  48, caput, da  LC  n° 101/00);  
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Achado:  Dá analise, constata-se não há documentos referente aos exercícios de 

2019 e 2020 até o momento. 
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• Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO  (Art.  48, caput, da  LC  n° 101/00) 
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Achado: Da analise, constata-se que não fora disponibilizada a Lei referente aos 

exercícios de 2019 e 2020 até o momento. 

• Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO  (Art.  48, caput, da  LC  n° 101/00) 
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Achado: Da analise, constata-se que não fora disponibilizada a Lei referente ao 
exercício de 2020 até o momento. 
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Graziela Giaf  in  Prado 
Auditor de 	e Interno -  
Area  Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020. 
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É importante advertir, como meio preventivo, que o descumprimento da divulgação em  site  
da internet de informações em tempo real sobre a execução orçamentária e financeira, 
além de ensejar responsabilidade ao agente público, como já anteriormente mencionado; 
também, pode acarretar impedimento do município de receber transferências voluntárias', o 
que, evidentemente, traria enormes prejuízos à municipalidade e seus cidadãos, visto 
importante fonte de receita; 

Além disso, deixar de alimentar o "Portal da Transparência" configura ato de improbidade4, 
por descumprimento da LRF e violação ao principio da publicidade; e, dano moral coletivo 
em razão da obstaculização da participação cidadã mediante a violação de mandamentos 
legais expressos. 

4 - DAS RECOMENDAÇÕES: 

Com efeito, Controladoria Geral do Município (CGM), alerta, como forma preventiva, 
que: 

a) Faz-se necessária a alimentação constante do Portal da Transparência e a 
disponibilização das informações em tempo real; 

Sendo assim, com base do principio de responsabilidade do controle5, a Controladoria 

Geral SOLICITA, aos competentes Servidores, que adotem as medidas administrativas 
necessárias para disponibilização, com urgência, no Portal da Transparência, em campo 
especifico, de todas as informações referentes a atos oficiais, e outras de caráter 

obrigatório. 

Respeitosamente, 

- 	. 	Silva Fever() 
Contr 	 dg  Município  
De 	• 7.427/ NO . 

Thaiz Si 1)a r a 
Assistente de Controladoria 
Decreto n° 6.916/2019 

3  Arts.  23, §3°, "I" c/c 73-C, da LRF 
4  art.  11 da Lei n° 8.429/1992 
5  0 principio de responsabilidade do controle desenvolve a noção de que a responsabilidade pelo controle não é s6 da Unidade 
Central de Controle Interno — UCCI 
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