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Relatório SIC 2019 
Serviço de Informação ao Cidadão  

1) Introdução 
 
O pedido de acesso à informação é uma demanda direcionada aos órgãos e entidades da 
administração pública, realizada por qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, que tenha por 
objeto um dado ou informação.  
 
O acesso à informação pública é assegurado pela Constituição Federal, pela Lei de Acesso a 
Informação e a Lei Municipal 2.020/2012, e é exercido no município através do SIC (Serviço de 
Informação ao Cidadão), do e-SIC (Sistema eletrônico de Informação ao Cidadão) e outros meios 
de comunicação, sendo de responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno do 
Município de Afonso Cláudio, que se incumbiu de encaminhar ao setor e solicitar as 
providências necessárias para que o envio das respostas, que não ultrapassassem o prazo 
estipulado. 
 
Dessa forma, em atendimento ao disposto no inciso III do artigo 30 da Lei nº 12.527/2011, a 
Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, divulga 
anualmente, relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, 
atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. 

 
2) Ações da Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
 
Para estimular a participação social, visando fortalecer a transparência pública e incentivando 
o acesso do cidadão, a UCCI, faz um intenso trabalho de divulgação dos meios de transparência 
passiva e ativa constantemente, o que revelou- se eficaz, tendo em 2019 o melhor resultado na 
fiscalização do Tribunal de Contas do ES. 
 
Realizamos diversas publicações, tanto no site e portal municipal, quanto nas redes sociais, 
objetivando promover uma administração pública mais transparente e aberta à participação 
social, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública.  
 
O regulamento das rotinas e procedimentos estão regulamentados através da Instrução 
Normativa SCI n° 008/2018 e Fluxograma a serem observados para garantir o Acesso a 
Informação ao Cidadão, para ser possível acompanhar e registrar todos os meios utilizados, 
evitando descumprimento de prazos e possibilitando maior conhecimento das dúvidas e 
questionamentos dos cidadãos. 
 
Salientamos que há também disponível como canal de comunicação na Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio, a Ouvidoria e o e-Ouv, disponíveis a todos os cidadãos, entidades ou agentes 
públicos na página inicial da Prefeitura Municipal (www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria). 
Por meio dele, é possível manifestar a opinião sobre os serviços prestados, noticiar ocorrência 
de irregularidades no âmbito da administração municipal, bem como registrar sugestões, 
elogios ou reclamações, cujo Relatório Estatístico também está disponível no Portal da 
Transparência e Site Municipal, conforme o presente. O somatório total entre SIC e OUV no 
exercício, é de 82 manifestações encaminhadas pelos cidadãos a Administração Pública. 
 

file://///server-pmac-arq/CONTROLE-INTERNO/CONTROLE%20INTERNO/UCCI%20-%20Nuvem/Relatórios%20SIC%20-%20OUV/www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria
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3) Canais de Comunicação 
 
3.1) Solicitações eletrônicas através do e-SIC - Sistema Eletrônico de Informação 
ao Cidadão  
 
É o Sistema Eletrônico disponível na página inicial do Site da Prefeitura 
(http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/)  e no Portal da Transparência, por meio do qual, 
além de fazer o pedido de informação, será possível acompanhar o andamento e prazo da 
manifestação através do número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação via e-
mail. 
 

 
 
Na página destinada ao e-SIC, link supracitado, além de enviar o pedido de informação, há 
disponível ainda, os relatórios estatísticos anteriores (2013-2015, 2016, 2017, 2018). Além 
disso, há orientações para utilização do sistema e forma de acompanhamento. 
 

 
 

3.2) Solicitações presenciais através do SIC Físico - Serviço de Informação ao 
Cidadão 
 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/
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Permite que qualquer cidadão, encaminhe pedidos de acesso a informação ou manifestações 
de forma presencial no Setor de Protocolo.  
 
 

 
 

Conforme consta na Instrução Normativa SCI n° 008/2018, existe o modelo que fica disponível 
para preenchimento no Setor de Protocolo. Os servidores do Setor do Protocolo são 
responsáveis por prestar todas as orientações pertinentes ao SIC aos cidadãos, devendo auxiliá-
los a redigir a manifestação no formulário, caso necessário e disponibilizar o número do 
protocolo para acompanhamento.  

 
A Unidade Central de Controle Interno, ao receber a solicitação do cidadão, tomará as medidas 
necessárias para realizar o atendimento, despachando internamente para a Secretaria 
responsável tomar as providências cabíveis e responder a informação requerida, dentro do 
prazo previsto pela Lei de Informação e Transparência. 
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Localização do SIC físico: Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio - Espírito Santo 
- Térreo da Prefeitura. 
 
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta, 07 ás 13h, exceto feriados. 
 
Dessa forma, o SIC Físico facilita o exercício do direito à informação pública do Executivo 
Municipal ao cidadão que não possui acesso aos meios eletrônicos. 
 

 
3.3) Solicitações eletrônicas através do E-mail e telefone da UCCI 
 

O interessado, sempre que necessário, poderá contar com o auxílio da Unidade Central de 
Controle Interno para acessar os dados constantes no sistema eletrônico e para formular o seu 
pedido de acesso a informações por meio do e-SIC, através do telefone (27)3735-4022 ou 
solicitar diretamente a informação através do e-mail controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br, 
oportunidades em que, prestamos a informação e recomendamos o e-SIC e SIC Físico. 

 
 
3.4) Solicitações presenciais realizadas diretamente nas Secretarias 
 
Caso o cidadão solicite a informação diretamente nas Secretaria Municipais, se for possível 
atender à solicitação de imediato, deve ser efetivada, com todo zelo, cuidado, integridade, 
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primariedade, autenticidade, solicitude e atenção possíveis. Em caso de impossibilidade de 
atendimento no instante da solicitação, os servidores orientam o cidadão a realizar o 
requerimento, presencialmente no protocolo da Prefeitura, ou, através do canal eletrônico 
disponíveis no site, e preferencialmente, cadastrar e enviar a manifestação instantaneamente, 
se o cidadão possuir acesso a e-mail e assim desejar.  
 
Nesse exercício, não foi encaminhado a UCCI nenhum registro pelas Secretarias para que 
pudéssemos proceder o monitoramento. A IN SCI n° 008/2018 foi implantada em 2018 e 
devidamente divulgada para que seus procedimentos fossem realizados de forma contínua. 
Ressaltamos ainda que Órgãos como o Ministério Público local, a Câmara Municipal e os 
Conselhos Municipais, pelo fato de fazerem solicitações constantemente, encaminham as 
mesmas diretamente as Secretarias ou ao Gestor Municipal. Dessa forma, sempre orientamos 
os responsáveis para que não deixem de atender as solicitações dos órgãos e as realizem dentro 
do prazo da Lei. 

 
 
4) Relatório estatístico dos pedidos de acesso a informação 
 
Ocorreram 26 (vinte e seis) solicitações de informações que foram devidamente atendidas: 
 
 

Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos Número de pedidos 

Pedidos recebidos 26 
Pedidos atendidos 26 

Pedidos indeferidos 00 

Pedidos em atendimento 00 
 
 

Meio de entrada Número de 
pedidos 

Solicitações eletrônicas através do e-SIC 16 

Solicitações eletrônicas através do E-mail da UCCI 9 

Solicitações presenciais através do SIC Físico 1 

Solicitações presenciais realizadas diretamente nas Secretarias 0 
Solicitações através do telefone 0 

 
 
A partir do cadastro no sistema e-SIC, disponibilizado no endereço eletrônico e no 
preenchimento do documento nas solicitações presenciais, é possível extrair dados que 
caracterizam os solicitantes e definir o perfil dos solicitantes, ressalvando que o fornecimento 
desses dados não são obrigatórios aos cidadãos, para realizar o requerimento. 
 
 

Tipo de Solicitante Número de pedidos 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Pessoa Física 19 

Pessoa Jurídica 7 

 
 

Gênero dos Solicitantes Número de pedidos 
Feminino 15 

Masculino 4 
 
 
O esforço mútuo entre a Unidade Central de Controle Interno e demais secretarias e o apoio do 
Gestor Municipal foram fundamentais para garantir que as respostas fossem devidamente 
prestadas dentro do prazo fixado no art. 11, §1° e §2° da Lei 12.527/2011 e no art. 3°, § 3° da 
Lei Municipal 2.020/2012. 

 
 

Tempo de resposta Número de pedidos 

Em até 20 dias (art. 11, § 1°) 26 

Entre 20 e 30 dias (art. 11, § 2°) 0 
Prazo em andamento 0 

 
 
A tabela a seguir apresenta a demanda mensal deste exercício: 

 
Demanda mensal Número de pedidos 

Janeiro 2019 0 
Fevereiro 2019 3 

Março 2019 6 

Abril 2019 4 
Maio 2019 3 

Junho 2019 2 

Julho 2019 1 

Agosto 2019 1 
Setembro 2019 0 

Outubro 2019 1 

Novembro 2019 4 
Dezembro 2019 1 

 
A tabela abaixo representa a demanda de pedido por órgão, sendo que só incluímos as 
Secretarias e Setores que obtiveram solicitações:  

 
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Demanda de pedidos por órgão Número de pedidos 

Unidade Central de Controle Interno 2 

Secretaria Municipal de Administração 4 
       Departamento de Recursos Humanos 5 

Secretaria Municipal de Educação 2 
Secretaria Municipal de Planejamento 0 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 0 
Gabinete do Prefeito 1 

Secretaria Municipal de Assistência Social 0 

       CREAS 1 
       Conselho Tutelar 1 

Secretaria Municipal de Agricultura e Des. Econ. 0 
Secretaria Municipal de Finanças 2 

       Setor de Contabilidade 6 

       Setor de Tributação  1 
Secretaria Municipal de Saúde 3 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos 

0 

Procuradora Geral 2 

Secretaria Municipal de Infra-estrutura 0 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 0 

  
 
Ressalta-se que algumas demandas possuem muitos questionamentos e temas diversos, 
envolvendo mais de um setor, bem como outras solicitações se referem a ações em conjunto 
entre os órgãos, motivo pelo qual encaminhamos o mesmo pedido, para Secretarias distintas, 
o que justifica o número superior de demandas por órgão, representado na tabela acima. 
 
 

5) Análise detalhada dos pontos recorrentes e situação do pedido: 

Solicitações eletrônicas realizadas através do e-SIC 

N° 
Código de 

Rastreamento 
Período Encaminhamento Destinatários Motivos Solicitante Situação 

01 
58 

XPY-BJD-95YA 

 

04 Fev 19 
18 Fev 19 

OF. OUV/SIC N° 
03/2019 -
002087/2019 

Departamento 
de Recursos 
Humanos 
(Secretaria 
Municipal de 
Administração) 

Solicitação dos 
decretos de 
exoneração de 
servidores 
públicos 
municipais 
decorrente do 
entendimento 
de vacância do 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/admin/admin_ticket.php?track=XPY-BJD-95YA&Refresh=60202
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cargo em razão 
de 
aposentadoria 
dos últimos 5 
anos.  

02 
59 

YPY-SBP-D4HH 07 Fev 19   
13 Fev 19 

Respondido pela 
UCCI. 

Unidade 
Central de 
Controle 
Interno 

O Instituto Não 
Aceito 
Corrupção 
realizou um 
levantamento 
sobre as 
iniciativas de 
controles 
internos de 
alguns 
municípios 
brasileiros, 
solicitando 
resposta do 
questionário 
abaixo: 1. O 
Poder Executivo 
do Município 
possui órgão de 
ouvidoria? 2. O 
Poder Executivo 
do Município 
possui órgão de 
auditoria? 3. O 
Poder Executivo 
do Município 
possui órgão de 
corregedoria? 4. 
Há um órgão de 
controle interno 
do Poder 
Executivo 
municipal 
estruturado com 
status de 
secretaria? 5. 
Esse órgão de 
controle interno 
do Poder 
Executivo 
Municipal 
possui, em sua 
estrutura, as 
quatro 
macrofunções de 
controle, sendo 
essas a 
ouvidoria, 
auditoria, 

Pessoa 
Jurídica 

Respondido 
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corregedoria e 
controladoria? 6. 
Há uma lei de 
criação que 
estruturou o 
órgão de 
controle interno 
no município? 
Por favor, 
especifique. 7. 
Há um programa 
de integridade 
pública para o 
Poder Executivo 
municipal? 8. Há 
um Código de 
Ética para os 
servidores do 
poder executivo 
municipal?  

03 
62 

QB1-W47-WE2S 17 Mar 19  
21 Mar 19 

OF. OUV/SIC N° 
10/2019 - 
002087/2019 

Departamento 
de Recursos 
Humanos 
(Secretaria 
Municipal de 
Administração) 

Solicitação do 
quantitativo de 
vagas ocupadas 
no cargo de 
professor MAPB 
Língua 
Portuguesa. 
Vagas ocupadas 
por efetivo e DT 
e respectivas 
ocupações de 
vaga.  
 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 

04 
63 

9HX-3YX-8Q93 01 Abr 19  
16 Abr 19 

OF. OUV/SIC N° 
16/2019 
- 004667/2019 

Procuradoria 
Municipal 

Solicitação dos 
editais dos 
concursos 
públicos que 
realizaram nos 
idos de 1990 e 
2002, onde 
consigna-se 
carga horária 
semanal de 30h 
para os diversos 
cargos lançados 
no certame. 
Todavia, ao 
diligenciarem, 
informalmente, 
perante a 
Administração, 
lhes fora 
informado que 
tais editais 
simplesmente 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 
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não existem. O 
extravio de 
documento 
público deve ser 
devidamente 
comunicado à 
Autoridade 
Policial para que 
seja verificado se 
houve ou não 
prática de crime 
de supressão de 
documento 
público. Assim 
sendo, sob as 
prerrogativas 
conferidas em lei 
(Estatuto da 
Advocacia), bem 
como, na 
qualidade de 
assessor jurídico 
do SISPMAC - 
Sindicato dos 
Servidores 
Públicos de 
Afonso Cláudio-
ES, requer sejam 
devidamente 
encaminhados 
os Editais dos 
Concursos 
Públicos 
realizados nos 
anos de 1990 e 
2002, ou, caso 
não existam, as 
comprovações 
das devidas 
providências 
tomadas para 
apuração de 
possível crime de 
supressão de 
documento 
público, 
aferindo-se a 
responsabilidade 
de que lhe deu 
causa. 

05 
64 

J75-D7U-RR9X 08 Abr 19  
26 Abr 19 

OF. OUV/SIC N° 
19/2019 
- 0050245/2019 

Procuradoria 
Municipal 

Solicitação do 
processo 
01119/2019 que 
trata da análise 
da aplicação do 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 
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TEMA 163 do 
STF a fim de 
fazer cessar os 
descontos 
previdenciários 
sobre verbas não 
incorporáveis 
aos proventos de 
aposentadoria, 
tais como: terço 
de férias, 
serviços 
extraordinários, 
adicional de 
insalubridade, 
adicional 
noturno, etc. 

06 
65 

V81-H8N-9HEL 22 Abr 19  
09 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
21/2019 
- 005626/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Administração 

Solicitação de 
informações e 
cópias dos 
processos 
administrativos 
nºs 
012545/2018, de 
5 de novembro, 
e, 003842/2019, 
de 14 de março, 
ambos 
referentes ao 
pagamento das 
férias 
interrompidas do 
servidor 
HONÓRIO JOSÉ 
RONCETI. Tem-
se conhecimento 
de que a 
Administração 
promoveu 
pagamento das 
mesmas rubricas 
a outros 
servidores e vem 
obstando o 
prosseguimento 
dos processos 
relacionados ao 
servidor sem 
qualquer motivo, 
apenas pelo 
desejo de 
prevaricar contra 
o mesmo. 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 
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07 
66 

89W-3A2-PPWT 24 Abr 19  
26 Abr 19 

OF. OUV/SIC N° 
23/2019 
- 005712/2019 

Departamento 
de Recursos 
Humanos 
(Secretaria 
Municipal de 
Administração) 

Solicitação do 
Código da 
Unidade Gestora 
e o Número do 
CNPJ da 
localização nesta 
Prefeitura da 
servidora ALICE 
ORTELAN 
DEORCE 
FERNANDES 
ASCHAUER, 
cedida conforme 
termo de Cessão 
de Servidor 
entre o 
Município de 
Itarana e a 
Prefeitura de 
Afonso Cláudio, 
para podermos 
efetuar o envio 
do arquivo da 
PCM-Folha de 
Pagamento para 
o Tribunal de 
Contas/ES 
conforme IN 43-
2017-TCEES.  

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 

08 
67 

TU1-BVB-R7SX 19 Mai 19  
28 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
34/2019 
- 006868/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Finanças 

Solicitação do 
valor total gasto 
com shows 
artísticos nos 
anos de 2017 e 
2019.  

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Respondido 

09 
68 

7HN-DB2-U5XJ 13 Jun 19  
13 Jun 19 

Encaminhado 
através do e-mail. 

Setor de 
Tributação 
(Secretaria 
Municipal de 
Finanças) 

Solicitação se há 
existência algum 
carnê sem ser 
pago em nome 
de Joel Gomes 
Messias. CPF: 
75200651700. 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Respondido 

10 
69 

6DX-4SQ-WNB4 17 Jun 19  
02 Jul 19 

Respondido pela 
UCCI. 

Unidade 
Central de 
Controle 
Interno 

Solicitação de 
fornecimento da 
Carta de Serviços 
ao Usuário com 
todas 
informações 
mínimas 
delimitadas na 
Lei 13465/17, 
especialmente 
em harmonia 
com o §2º do 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Respondido 
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Artigo 7º da Lei 
13460/17. 

11 
70 

7EW-LH3-MN7T 09 Jul 19  
09 Jul 19 

Respondido pela 
UCCI. 

Unidade 
Central de 
Controle 
Interno 

Meu nome e 
dalzina sou 
aposentada 

pela prefeitura 
e preciso fazer 
um empréstimo 
e preciso que 
cadastre a 
prefeitura dai 

no agibank. 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Respondido 

12 
71 

8EA-GAQ-HSPR 22 Jul 19  
25 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
45/2019 
- 009676/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Administração 

Solicitação de 
cópia integral do 
processo 
10767/2017, que 
se refere ao 
pedido de 
adicional de 
periculosidade 
dos fiscais 
municipais. 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 

13 
72 

BXV-NRL-JDZW 27 Jul 19  
29 Jul 19 

Respondido pela 
UCCI. 

Unidade 
Central de 
Controle 
Interno 

Teste -  
(Resposta) 
Prezado, A UCCI 
informa que o E-
Sic (Sistema 
Eletrônico do 
Serviço de 
Informações ao 
Cidadão), que 
permite a 
qualquer pessoa, 
física ou jurídica, 
encaminhar 
pedidos de 
acesso a 
informação para 
a Prefeitura 
Municipal de 
Afonso Cláudio. 
Por meio deste 
sistema, além de 
fazer o pedido, 
será possível 
acompanhar o 
prazo pelo 
número de 
protocolo 
gerado e receber 
a resposta da 
solicitação por e-
mail; entrar com 
recursos, 
apresentar 
reclamações e 

Pessoa 
Física - 
Anônimo 

Respondido 
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consultar as 
respostas 
recebidas. Na 
página principal 
do e-SIC é 
possível 
encontrar 
informações 
sobre como 
fazer o primeiro 
acesso, dicas 
para fazer um 
pedido, links 
importantes 
sobre a Lei de 
Acesso à 
Informação. O 
objetivo é 
facilitar o 
exercício do 
direito de acesso 
às informações 
públicas. 
Colocamo-nos a 
disposição para 
sanar qualquer 
dúvidas e para 
quaisquer 
esclarecimentos.  

14 
73 

PVD-A37-U212 27 Jul 19  
29 Jul 19 

Respondido pela 
UCCI. 

Unidade 
Central de 
Controle 
Interno 

Teste –  
(Resposta) 
Prezado, A UCCI 
informa que o 
E-Sic (Sistema 
Eletrônico do 
Serviço de 
Informações ao 
Cidadão), que 
permite a 
qualquer pessoa, 
física ou jurídica, 
encaminhar 
pedidos de 
acesso a 
informação para 
a Prefeitura 
Municipal de 
Afonso Cláudio. 
Por meio deste 
sistema, além de 
fazer o pedido, 
será possível 
acompanhar o 
prazo pelo 
número de 

Pessoa 
Física - 
Anônimo 

Respondido 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

protocolo 
gerado e receber 
a resposta da 
solicitação por e-
mail; entrar com 
recursos, 
apresentar 
reclamações e 
consultar as 
respostas 
recebidas. Na 
página principal 
do e-SIC é 
possível 
encontrar 
informações 
sobre como 
fazer o primeiro 
acesso, dicas 
para fazer um 
pedido, links 
importantes 
sobre a Lei de 
Acesso à 
Informação. O 
objetivo é 
facilitar o 
exercício do 
direito de acesso 
às informações 
públicas. 
Colocamo-nos a 
disposição para 
sanar quaisquer 
dúvidas e para 
quaisquer 
esclarecimentos. 

15 
75 

GZ6-39X-RMRJ 04 Out 19  
11 Out 19 

OF. OUV/SIC N° 
58/2019 
- 0012930/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Solicitação da 
relação de 
professores 
classificados no 
“Processo 
Seletivo de 
Designação 
Temporária para 
Professores” da 
rede municipal 
de ensino 
referentes aos 
anos de 2014, 
2015, 2016, 
2017, 2018 e 
2019. 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

16 
76 

LJ6-279-R32S 22 Out 19  
13 Nov 19 

Respondido pela 
UCCI. 

Unidade 
Central de 
Controle 
Interno 

Teste –  
(Resposta) 
Prezado, A UCCI 
informa que o E-
Sic (Sistema 
Eletrônico do 
Serviço de 
Informações ao 
Cidadão), que 
permite a 
qualquer pessoa, 
física ou jurídica, 
encaminhar 
pedidos de 
acesso a 
informação para 
a Prefeitura 
Municipal de 
Afonso Cláudio. 
Por meio deste 
sistema, além de 
fazer o pedido, 
será possível 
acompanhar o 
prazo pelo 
número de 
protocolo 
gerado e receber 
a resposta da 
solicitação por e-
mail; entrar com 
recursos, 
apresentar 
reclamações e 
consultar as 
respostas 
recebidas. Na 
página principal 
do e-SIC é 
possível 
encontrar 
informações 
sobre como 
fazer o primeiro 
acesso, dicas 
para fazer um 
pedido, links 
importantes 
sobre a Lei de 
Acesso à 
Informação. O 
objetivo é 
facilitar o 
exercício do 
direito de acesso 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

às informações 
públicas. 
Colocamo-nos a 
disposição para 
sanar quaisquer 
dúvidas e para 
quaisquer 
esclarecimentos. 

17 
77 

439-1QU-B2EV 22Out 19  
 
13 Nov 19 

Respondido pela 
UCCI. 

Unidade 
Central de 
Controle 
Interno 

Teste –  

(Resposta) 
Prezado, A UCCI 
informa que o E-
Sic (Sistema 
Eletrônico do 
Serviço de 
Informações ao 
Cidadão), que 
permite a 
qualquer pessoa, 
física ou jurídica, 
encaminhar 
pedidos de 
acesso a 
informação para 
a Prefeitura 
Municipal de 
Afonso Cláudio. 
Por meio deste 
sistema, além de 
fazer o pedido, 
será possível 
acompanhar o 
prazo pelo 
número de 
protocolo 
gerado e receber 
a resposta da 
solicitação por e-
mail; entrar com 
recursos, 
apresentar 
reclamações e 
consultar as 
respostas 
recebidas. Na 
página principal 
do e-SIC é 
possível 
encontrar 
informações 
sobre como 
fazer o primeiro 
acesso, dicas 
para fazer um 
pedido, links 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

importantes 
sobre a Lei de 
Acesso à 
Informação. O 
objetivo é 
facilitar o 
exercício do 
direito de acesso 
às informações 
públicas. 
Colocamo-nos a 
disposição para 
sanar quaisquer 
dúvidas e para 
quaisquer 
esclarecimentos.  

18 
78 

M8T-AA7-NMDY 21 Nov 19 
– 
22 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
70/2019 
- 0015154/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
 
CREAS 
 
Conselho 
Tutelar 

Solicitação de 
dados referentes 
à denúncias de 
alunos e alunas 
contra 
professores de 
escolas 
municipais do 
município. 
Gostaria de 
saber se o 
município conta 
com algum canal 
para que 
estudantes 
possam realizar 
denúncias de 
assédio 
(moral/sexual). 
Gostaria 
também de 
saber se houve 
registro de 
alguma denúncia 
nos últimos dois 
anos (2018 e 
2019). Em caso 
positivo, quantas 
denúncias foram 
feitas? Qual o 
caráter da 
denúncia 
(assédio sexual, 
moral)? Quantos 
professores já 
foram 
denunciados por 
algum tipo de 
denúncia de 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Respondido 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

assédio? O que 
foi feito com os 
professores 
denunciados 
(estão 
afastados? 
investigados? 
continuam 
trabalhando?)? 
Quantas escolas 
já registraram 
casos como 
estes? 

19 
79 

BE4-EWJ-916R 22 Nov 19 
– 
22 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
71/2019 
- 0015250/2019 

Gabinete do 
Prefeito 

Solicitação da 
relação de todos 
os governantes 
(gestores) do 
município, desde 
a emancipação 
política, até a 
presente data, 
notadamente 
quanto ao: a) 
nome do 
governante; b) 
forma de 
admissão ao 
cargo de prefeito 
(se por eleição; 
como interino, 
substituto; 
nomeado; como 
intendente ou 
interventor, etc) 
c) respectivos 
períodos de 
gestão, dia, mês 
e ano (início e 
fim) d) eventos 
fortuitos (Se 
ocorreu óbito ou 
renúncia no 
curso do 
mandato; se 
houve 
afastamento por 
qualquer motivo, 
ou se houve 
impeachment, 
etc) e) mesmas 
informações 
para os 
substitutos 
(nomeados, 
interinos ou 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

 

Solicitações eletrônicas realizadas diretamente no e-mail da UCCI 
N° Período Encaminhamento Órgão Motivos Solicitante Situação 

01 25 Fev 19 
15 Mar19 

OF. OUV/SIC N° 

009/2019 – 

003461/2019 

Setor de 

Contabilidade 

(Secretaria 

Municipal de 

Finanças) 

Solicitação do relatório e 
Gestão Fiscal com 
Demonstrativo da Despesa 
com Pessoal do Poder 
Executivo dos últimos 12 
(doze) meses. 

Pessoa Física - 
Masculino 

Respondido  

02 18 Mar19 
10 Abr 19 

OF. OUV/SIC Nº 
011/2019 
- 3981/2019 

Setor de RH 
(Secretaria 

Solicitação dos servidores 
que se encontram a 
disposição da Secretaria de 

Pessoa 
Jurídica – 
Sindicato dos 

Respondido 

presidente da 
Câmara). e) 
outras 
informações que 
considerar 
relevante. 

20 
80 

ZUJ-LN2-3TUT 25 Nov 19  
25 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
72/2019 
- 0015300/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Administração 

Solicitação do 
relatório dos 
funcionários 
comissionados 
do setor da 
administração da 
Prefeitura de 
Afonso Claudio. 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Respondido 

21 
81 

JLE-TZB-YGA9 26 Nov 19  
02 Dez 19 

OF. OUV/SIC N° 
73/2019 
- 0015425/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Finanças 

Solicitação de 
cópia do 
documento 
Termo de 
Recebimento 
Provisório, e 
Termo de 
Recebimento 
Definitivo da 
obra - Ponte 
sobre o Rio 
Guandu - situada 
no 
Prolongamento 
da Avenida 
Presidente 
Vargas, 
construída pela 
Empresa 
Absoluta 
Construções e 
Serviços Ltda., 
no exercício de 
2008 - Objeto do 
convênio com o 
governo do 
Estado.  

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Respondido 

        



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Municipal de 
Administração) 

Saúde, juntamente com a 
matrícula funcional e o 
endereço do local de 
trabalho. 

Trabalhadores 
da Saúde no 
Estado ES – 
Sindsaúde/ES 

03 07 Mai19 
13 Mai19 

OF.OUV/SIC Nº 
025/2019 
-6276/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Solicitando a confirmação 
dos nomes dos servidores 
não localizados na lista 
anteriormente enviados 
pelo RH. 

Pessoa 
Jurídica – 
Sindicato dos 
Trabalhadores 
da Saúde no 
Estado ES – 
Sindsaúde/ES 

Respondido 

04 10 Mai19 
13 Mai19 
 

OF.OUV/SIC Nº 
029/2019 
-6532/2019 

Setor de 

Contabilidade 

(Secretaria 

Municipal de 

Finanças) 

Solicitação do relatório e 
Gestão Fiscal com 
Demonstrativo da Despesa 
com Pessoal do Poder 
Executivo dos últimos 12 
(doze) meses. 

Pessoa Física - 
Masculino 

Respondido 

05 09Agos19 
27Agos19 

Enviamos ao Setor 
por email 

Setor de 
Contabilidade 
(Secretaria 
Municipal de 
Finanças) 

Solicitação do relatório e 
Gestão Fiscal com 
Demonstrativo da Despesa 
com Pessoal do Poder 
Executivo dos últimos 12 
(doze) meses. 

Pessoa Física - 
Masculino 

Respondido 

06 10 Dez19 
26 Dez19 

OF.OUV/SIC Nº 
74/2019 
- 16347/2019 

Setor de 
Contabilidade 
(Secretaria 
Municipal de 
Finanças) 

Solicitação do relatório e 
Gestão Fiscal com 
Demonstrativo da Despesa 
com Pessoal do Poder 
Executivo dos últimos 12 
(doze) meses. 

Pessoa Física - 
Masculino 

Respondido 

 
Solicitações presenciais realizadas através do SIC Físico 

N° Protocolo Período Encaminhamento Órgão Motivos Solicitante Situação 
01 4461/2019 26 Mar 

19 
16 Abr 
19 

Of. UCCI Nº 
14/2019 

Secretaria 
Municipal 
de 
Educação 

Solicitação 
de 
Informações 
diversas 
sobre 
quadro e 
quantidade 
de 
professores 
da Rede 
Municipal. 

Pessoa 
Física –  
Feminino 

Respondido 

 

 
Relatamos ainda nos termos dos incisos I e II, do art. 30, que não houve desclassificação de 
informações e, não há informações gravadas de sigilo na Prefeitura de Afonso Cláudio desde a 
vigência da Lei da Informação. 
 
Ressaltamos ainda que as solicitações identificadas como “testes” não foram registradas na 
somatória total das manifestações. 
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Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

6. Resultado do Trabalho 

 

Para finalizar não poderíamos deixar de registar que 2019 foi um ano de grandes resultados ao 

Poder Executivo do Município de Afonso Cláudio. No dia 17 de maio de 2019, o Tribunal de 

Contas do ES, divulgou em sua página, o resultado do Relatório de Auditoria 00037/2018-7, 

Processo 07480/2018-2, Fiscalização 00056/2018-1. O Relatório divulgou a Prefeitura Municipal 

de Afonso Cláudio ocupando o 1º lugar na TRANSPARÊNCIA PASSIVA, no ranking das 

Prefeituras de todo o Estado. 

 

A matéria sobre o resultado se encontra disponível no Portal da Transparência do Município 

(www.afonsoclaudio.es.gov.br, em Transparência, Controle Interno) e os dados completos do 

Relatório da Auditoria estão disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado, 

(www.tce.es.gov.br). 

 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
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7. Conclusão 
 
Vale ressaltar que a Unidade Central de Controle Interno, responsável pelo Serviço de 

Informação ao Cidadão, tem atuado em parceria com os demais órgãos da Administração, 

buscando soluções para demandas e incentivando ações para o desenvolvimento da cidadania. 

 

Os trabalhos e projetos realizados não seriam possíveis sem a valorosa contribuição das diversas 

Secretarias e setores e seus respectivos servidores que, com extrema boa vontade e dedicação, 

atenderam prontamente às nossas solicitações. 

 

Afonso Cláudio – 30 de dezembro de 2019. 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO 
Controladora Interno Municipal 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO  

Auditora Pública Interno 


