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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

TRANSPARÊNCIA ATIVA 
Processo de Monitoramento 001/2019 

 

O presente relatório se refere aos resultados dos trabalhos realizados no Processo de 

Monitoramento n° 001/2019, protocolado sob o n° 004898/2019, pela Unidade Central 

de Controle Interno, que fiscalizou a inserção de dados no Portal da Transparência, 

visando demonstrar o grau de implementação, o andamento do monitoramento, os 

consequentes impactos decorrentes, bem como seus efeitos.  

 

O desenvolvimento de ações de acompanhamento da implementação das 

recomendações objetivou a garantia da produção de resultados relevantes, sendo que 

o processo de avaliação deve prosseguir para além da entrega deste relatório final, para 

garantir a continuidade da evolução.  

 

A Transparência Ativa é a divulgação das informações independentemente de 

solicitações, por iniciativa do próprio órgão público proativamente, ou seja, é a atuação 

do poder público em liberar o maior número de informações e dados possíveis em seu 

portal de transparência, com uma atuação é ativa e seguindo as regras estabelecidas 

pela legislação, sem necessidade de pedidos prévios.  

 

1. Portal da Transparência  
 

A Unidade de Controle Interno vem desempenhando constantemente seu trabalho de 

monitoramento e fiscalização na alimentação do Portal da Transparência deste Poder 

Executivo, propondo e idealizando novas ferramentas, para garantir a transparência de 

qualidade ao cidadão.  

 

Almejando melhorar ainda mais os índices, fizemos a análise e orientações específicas 

aos setores e servidores responsáveis pela inserção dos dados. Como resultado do 

monitoramento encaminhamos os ofícios OF. N° 078/19, OF. N° 092/19 e OF. N° 099/19, 

demonstrando a efetividade deste acompanhamento permanente, que possibilita 

intervenção imediata, com recomendações e sugestões para melhoria da atuação. O 

portal da transparência do Município de Afonso Cláudio passou por grandes mudanças, 

por meio de novas ações e um novo formato de trabalho instituído e coordenado pela 

Unidade Central de Controle Interno.  
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Dessa forma, trabalhamos para levar ao cidadão a informação de grandes volumes de 

dados de forma mais eficiente e dinâmica nas diversas áreas da gestão, com maior 

clareza, fidedignidade e qualidade na informação. E assim contribuímos para uma 

sociedade que acompanha, fiscaliza e cobra um serviço público de qualidade. 

 

2. Inovações – Exercício de 2019 
  
2.1 Transparência na Assistência Social 
 
A UCCI procedeu orientações sobre Termo de Notificação 00333/2019-5, Processo 
04017/2018-2, Instrução Técnica Inicial 00751/2018-6, decisão 00279/2019-4 e o 
relatório de auditoria 00022/2018-1, sobre a transparência das parcerias firmadas entre 
a Administração Pública e Organizações de Sociedade Civil, com base na Lei 13.019/2014 
e financiadas com recursos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, através do 
OF. UCCI N° 078/2019. 
  
Vale ressaltar, que nesta notificação o TCEES manifestou:  
  
"Cabe naturalmente à Secretária Municipal de Assistência Social a iniciativa, o dever de 
agir, junto ao setor responsável pela inserção de dados no site oficial da prefeitura, para 
a divulgação das parcerias realizadas, para a indicação de quais informações devem ser 
disponibilizadas no site e das atualizações que devem ser feitas, que podem, a título 
exemplificativo, decorrerem de liberação de valores, aditivos realizados e informações 
decorrentes das análises das prestações de contas." 
 
Assim, disponibilizamos no Portal as abas “Termos de Parcerias”, “Prestação de Contas 
de OSCIPS” e “Outros Documentos – Lei 13.019/2017”, para atender as exigências. Além 
disso, realizamos uma inspeção para atualização das informações faltantes, sendo de 
responsabilidade da Secretária Municipal de Assistência Social a inserção dos dados e 
atualização constante. 
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2.2. Transparência na Saúde 
 
Prestamos apoio técnico a Secretaria Municipal de Saúde, no desenvolvimento de 
ferramenta no Portal de Transparência, no intuito de assegurar  o direito ao acesso à 
informação  e o controle social, para a publicação mensal de relatórios desenvolvidos  
pela Saúde, contendo  as informações  sobre os medicamentos, tais como relação dos 
medicamentos em falta, o motivo da falta e a previsão  de chegada,  dentre outras 
observações, objetivando a garantia da transparência dos serviços de saúde na 
Administração  Púbica Municipal. 
 
 

 
 
 
 
2.3. Transparência na Educação 
 
Tendo em vista a Auditoria Interna realizada pela UCCI no Sistema de Educação - SED, 

por meio da Ordem de Serviço SCI n° 001/2019, em observância ao disposto no Decreto 

n° 351/2018 – PAAI, identificamos que em algumas escolas os cardápios estavam 

expostos apenas na cozinha, e não em áreas externas. Assim visando facilitar o acesso, 

dar maior efetividade a divulgação do cardápio escolar, recomendamos que o cardápio 

fosse publicado também no Portal da Transparência Municipal, contendo as refeições, 

as datas de referência e o nome do nutricionista responsável, o que se iniciou 

prontamente. 

 

Ao divulgar eletronicamente o cardápio da merenda escolar à comunidade, além de 

facilitar o acesso, zelando pelo equilíbrio nutricional dos alunos para que seja possível 

se orientar quanto aos alimentos servidos, trata-se também de um mecanismo de 
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fiscalização, fomentando o controle social em relação aos gastos e a qualidade da 

alimentação ofertada. 

 

Também se trata de uma medida preventiva em prol da saúde, pois se a criança possuir 

ou desenvolver alguma restrição alimentar, os pais terão conhecimento da alimentação 

fornecida e saberão especificar aos médicos exatamente o que os filhos estão ingerindo 

na rede de ensino. 

 

 
 
 
2.4. Disponibilização de mais informações 
  
Neste exercício focamos em disponibilizar o máximo de informações, de maneira clara 

e efetiva, tentando ser o mais acessível e de fácil compreensão para os cidadãos 

possível, nos compromissando a utilizar e preencher muitas abas disponibilizadas pelo 

sistema de software, solicitando diversas adaptações e alterações no modo de exibição,  

para estar em conformidade com as exigências legais e órgãos fiscalizadores, bem como para 

demonstrar proatividade na divulgação ativa das informações e beneficiar o cidadão na análise 

do andamento das ações municipais. Um exemplo disto, é a variedade e volume de informações 

disponíveis, na aba destinada ao ‘Controle Interno’, pouco explorada por muitos e valorizada 

em nosso Município. Além disso, disponibilizamos todos os Decretos e Portarias Municipais, na 

aba ‘Institucional’, servindo de mais uma forma de publicidade e divulgação dos atos 

administrativos, entre outros. 
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3. Representantes do Portal 
 
A Unidade de Controle Interno prestou apoio aos representantes nomeados como 
alimentadores do Portal da Transparência deste Poder Executivo. Existem informações 
no Portal que são encaminhadas de forma imediata e automática, desde que atualizadas 
diariamente pelos setores, mas há outras que são incluídas manualmente por esses 
representantes. Para incentivar e orientar esses servidores responsáveis, realizamos 
uma reunião, Ata 005/2019, no intuito de solicitar comprometimento e atenção na 
veracidade das informações, bem como na sua disponibilidade em tempo real, sem 
atrasos. Ressaltamos a importância de atualizar o Portal todos os dias e também 
orientamos para que preferencialmente os arquivos sejam inseridos de modo 
pesquisável, o que facilita a exploração do documento. As representantes do Controle 
Interno comunicaram os problemas identificados nas abas de responsabilidade cada 
Setor e solicitou que as inconsistências fossem imediatamente sanadas, e que não 
deixassem acontecer novamente. Os servidores tiveram a oportunidade de sanar suas 
dúvidas e se comprometeram em desenvolver seu trabalho com atenção e dedicação. 
Desde então verificamos que o Portal está sendo atualizado diariamente pelos setores. 
 
Entretanto, esse apoio é recorrente, uma vez que frequentemente verificamos 
inconsistências ou atrasos em algumas publicações, sendo necessário intervenções para 
ajustamento do Portal. 
 
 
 4. Divulgações e Incentivo a Participação Social 
 
A transparência aproxima a sociedade da gestão pública estimulando a participação e o 
controle social das ações do governo e de seus representantes. A Prefeitura Municipal 
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de Afonso Cláudio, por meio da Unidade Central de Controle Interno, proporciona a 
divulgação das informações promovendo a transparência de suas ações e a sociedade 
tem o direito ao controle da administração pública, como forma de cidadania. 

Assim, visando proporcionar um ambiente de análise, reflexão e debate sobre a gestão 
pública, aproximando os cidadãos na gestão, realizamos a divulgação constante dos 
meios de transparências, tanto ‘Ativa’, quanto ‘Passiva’, em vários meios, como site 
institucional, no próprio portal da transparência e em redes sociais, alcançando um 
maior número de pessoas e contribuindo para o surgimento de uma gestão 
participativa.  

A ampliação da transparência estimulou o envolvimento dos afonsoclaudenses no 
acompanhamento e fiscalização da gestão pública. A publicidade realizada objetivou 
incentivar à participação popular e a cultura cidadã. Segue abaixo exemplos dessas 
publicações durante o exercício de 2019. 

Divulgação da Transparência Ativa 
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Divulgação da Transparência Ativa e Passiva 

 



Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio 

Estado do Espírito Santo 
Unidade Central de Controle Interno 

 

 
Divulgação da Transparência Passiva 
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Divulgação da Transparência Passiva 
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4. Conclusão 
 
O trabalho identificou que o portal ainda apresenta oportunidade de melhoria, mas 
demonstrou um ótimo desempenho e progresso em 2019, assim permaneceremos 
acompanhando e avaliando a continuidade da evolução do portal de transparência 
municipal de Afonso Cláudio. 
 
Na última avaliação do TCEES referente a Transparência Ativa (Portal da Transparência), 
a prefeitura de Afonso Cláudio aumentou os níveis de informações disponibilizadas, de 
50,8% em 2015, para 80,7% em 2017, entretanto, estamos em trabalho constante para 
melhorar ainda mais os índices, para também alcançar as primeiras colocações no 
ranking, assim como na Transparência Passiva em que obtivemos 100% na fiscalização, 
e principalmente disponibilizar o maior número de informação de qualidade ao cidadão, 
pois a  gestão transparente da informação é uma das prioridades desta Gestão. 
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