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RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA Nº 01/2021 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A Controladoria Geral do Município de Piúma (CGM), no uso de suas 

atribuições legais, dispostas na Lei Municipal n° 2.145/2016 alterada pelas Leis 

Municipais nos 2.262/2018 e 2.294/2019, e Decreto Municipal nº 2.247/2021, que 

estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o exercício de 2021 e 

Autorização de Serviço de Auditoria – ASA nº 01/2021, realizou a auditoria ordinária 

de conformidade nos controles exercidos por órgãos da Administração Municipal 

referente a transparência ativa (Portal da Transparência), levando-se em 

consideração os critérios avaliativos utilizados pelo TCEES contidos no Relatório de 

Levantamento nº 01/2021-9 e seus apêndices (Proc. TC nº 4.847/2020-7). 

 

 

II – OBJETIVO 

 

O presente relatório objetivou a checagem dos pontos de controle ainda 

não atendidos pela Prefeitura Municipal de Piúma, no que tange a transparência 

ativa (Portal da Transparência), bem como a revisão dos pontos de controle 

atendidos, elencados no Relatório de Levantamento nº 01/2021-9 e seus apêndices, 

com a indicação de recomendações que devem ser adotadas pelo Gestor para 

implementação de 100% (cem por cento) dos pontos de controle. 

 

 

III – ABRANGÊNCIA  

  

Critérios legais elencados no Apêndice nº 28/2021-8 do Relatório de 

Levantamento nº 01/2021-9 do TCEES, com validação de dados do Portal da 

Transparência do Poder Executivo e detalhamento da avaliação do Poder Executivo 

do Município de Piúma contido no Apêndice nº 35/2021-8 do citado relatório. 

 

Na verificação somente foram consideradas, para fins de validação dos 

critérios, as informações de transparência ativa disponíveis no Portal da 

Transparência no ato da checagem, que podem ser validadas por qualquer cidadão 

manualmente, não sendo utilizada ferramentas de tecnologia da informação para 

validação de dados. 
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IV – METODOLOGIA E TÉCNICA 

 

Exame dos registros e documentos. 

 

 

V - PERÍODO DE EXECUÇÃO  

 

19 de abril de 2021 a 05 de agosto de 2021. 

 

 

VI – DESENVOLVIMENTO  

 

A presente análise levou em consideração as responsabilidades dos órgãos 

da administração municipal, que tem por obrigação, elaborar a 

documentação/informação a ser disponibilizada no Portal da Transparência do Poder 

Executivo Municipal de Piúma, no sistema administrativo do portal. 

 

Para melhor compreensão da auditoria, apresentamos as observações 

abaixo, que antecedem os achados de auditoria, com as propostas de recomendação 

a serem implementadas pelo Poder Executivo Municipal em seu Portal da 

Transparência: 

 

a) Cada achado de auditoria é equivalente a um critério legal, razão de, 

por vezes, embora possam parecer semelhantes seus conteúdos. A título de 

exemplo temos os achados que tratam da “Carta de Serviços” – achados de 6 a 11; 

 

b) Os apontamentos feitos nos achados de auditoria de 1 a 55 levou em 

consideração os critérios avaliativos utilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo (TCEES) contidos no Relatório de Levantamento nº 01/2021-9 e seus 

apêndices (Proc. TC nº 4.847/2020-7), que classificou o Poder Executivo de Piúma 

em 39º lugar no ranking de transparência dos municípios capixabas, tendo atingido 

o percentual de atendimento em 72,90% dos critérios de transparência; 

  

c) Com a finalidade de realizar uma comparação sistêmica do resultado da 

avaliação contida no Relatório de Levantamento nº 01/2021-9 e seus apêndices 

(Proc. TC nº 4.847/2020-7), no período de 26/10/2020 a 02/04/2021, e o resultado 
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da auditoria feita anteriormente (Relatório de Auditoria nº 047/2017-2 – Proc. TC 

nº 5.699/2017-1), indicamos, em campo própria a situação da avaliação do achado 

feita no exercício de 2017, que classificou o Poder Executivo de Piúma em 3º lugar 

no ranking de transparência dos municípios capixabas, tendo atingido o percentual 

de atendimento em 85,75% dos critérios de transparência; 

 

d) Registramos que, os achados de auditoria que a CGM, enquanto gestora 

do contrato de prestação de serviços do Portal da Transparência, conseguiu realizar 

de forma ativa já foram implementados, bem como, àqueles que dependem 

exclusivamente de alteração da nomenclatura e/ou realocação de links no Portal da 

Transparência já foram demandados ao prestador de serviços do Portal da 

Transparência estando os mesmos em fase de execução/implementação, sendo 

mantidos neste instrumento apenas com a finalidade de apontamento do resultado 

da validação dos achados da auditoria. 

 

e) Por fim, registramos que, nas figuras 25, 26, 27, 28 e 29 foram tarjados 

os nomes de servidores municipais em razão de serem exemplos colhidos de forma 

aleatória para comprovação do achado de auditoria, em nada alterando o ponto de 

controle. 

 

 

VII – ACHADOS DE AUDITORIA  

 

1 – Informações Gerais - Estrutura organizacional. 

1.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, I. 

1.2. Exigência: Os nomes dos órgãos devem ser exibidos em estrutura 

hierárquica, mostrando a relação de subordinação entre eles. 

1.3. Achado: O organograma encontra-se exibido no Portal da Transparência 

(Figura 01) no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/rh/ 

organograma, que se limita a indicar os Órgãos que compõem a estrutura 

administrativa do Poder Executivo Municipal, não sendo realizado o detalhamento 

da estrutura organizacional de cada Órgão.  

1.4. Responsável: SEMAD. 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/rh/%20organograma
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/rh/%20organograma
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1.5. Recomendação: Elaborar organograma detalhado dos órgãos e unidades que 

compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal para publicação 

no Portal da Transparência. 

1.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

Figura 01 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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2 – Informações Gerais - Respostas a perguntas frequentes da sociedade. 

2.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, VI. 

2.2. Exigência: O site deve possuir uma seção específica onde concentre as 

perguntas e respostas mais frequentes, tanto sobre o Portal quanto sobre a 

Transparência da instituição. 

2.3. Achado: Identificamos que foi implantado, recentemente, na página principal 

da Prefeitura (figura 02) a página de “perguntas frequentes” 

(https://www.piuma.es.gov.br/portal/pagina/ler/113/perguntas-frequentes) e no 

Portal da Transparência (figura 03) estão disponíveis ao Cidadão no link 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/pagina/popup/100/perguntas-frequentes.  

2.4. Responsável: Secretaria Municipal de Governo e Planejamento (SEMPLA) e 

CGM. 

2.5. Recomendação: Implementar rotina de atualização constante de perguntas 

e respostas. 

2.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

Figura 02 - Consulta feita em 01/06/2021. 

 

 

 

 

 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/pagina/ler/113/perguntas-frequentes
https://www.piuma.es.gov.br/portal/pagina/popup/100/perguntas-frequentes
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Figura 03 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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3 – Informações Individuais dos Órgãos - Programas, Projetos e Ações. 

3.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 7º, VII, a; art. 8º, § 1º, V. 

3.2. Exigência: Divulgação de informações sobre implementação, 

acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações do órgão, bem 

como metas e indicadores propostos. 

3.3. Achado: não implementado no Portal da Transparência. 

3.4. Responsável: Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda (SEMFA). 

3.5. Recomendação:  

3.5.1. Analisar e identificar a melhor forma das informações serem 

disponibilizadas ao Cidadão no Portal da Transparência; 

3.5.2. Caso as informações necessárias para atendimento encontram-se 

lançadas na base de dados do software de contabilidade pública utilizado pelo Poder 

Executivo, permitindo a automação de ferramenta para disponibilizar as 

informações no Portal da Transparência, que a SEMFA solicite do prestador de 

serviços a inclusão da informação nas “views” do sistema contábil, com o devido 

mapeamento, para que o prestador de serviços do Portal da Transparência possa 

verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de automação das 

informações. 

3.6. Situação do achado em 2017: ausente. 
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4 – Apresentação dos Dados – Download da Base de Dados. 

5.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 4º, IX; art. 7º, IV; art. 8º, § 3º, 

II. 

5.2. Exigência: O Portal deve permitir realizar o download completo da base de 

dados. 

5.3. Achado: Identificamos divergência na relação de arquivos disponíveis para 

download na página de “Baixar Dados Abertos” – figura 04 e link 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/api/download, com aos que 

estão descritos no API do webservice – figura 05 e link 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/api/webservice. 

5.4. Responsável: CGM. 

5.5. Recomendação: proceder a correção do sítio “Baixar Dados Abertos” de 

modo a disponibilizar o download da base de dados dos arquivos do Portal da 

Transparência descritos no webservice. 

5.6. Situação do achado em 2017: permitir o download de dos dados de 

despesas, receitas e servidores. 

 

Figura 04 - Consulta feita em 01/06/2021. 

 

 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/api/download
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/api/webservice


CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

Relatório de Auditoria Ordinária de Conformidade nº 01/2021 – Transparência Ativa                  10/82 

 

 

 

Figura 05 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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5 – Apresentação dos Dados – Integridade. 

6.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 3º, VIII; art. 6º, II. 

6.2. Exigência: Os dados informados no Portal da Transparência devem ser 

idênticos aos valores disponibilizados ao TCEES (CidadES/Sigefes). 

6.3. Achado: Para validação deste achado, adotamos como critério de verificação 

as formas de inserção de dados pela PMP no Portal da Transparência, a saber: 

automatizada (ex.: dados contábeis extraídos da “view” do software de 

contabilidade pública e disponibilizados, sem intervenção humana, no Portal da 

Transparência), manual (ex.: licitação e contratos, onde os dados são inseridos 

manualmente pelo servidor) e híbrida (ex.: folha de pagamento, onde o Setor de 

Recursos Humanos extrai dados do software de gestão pública de gestão de pessoal 

e importa para o sistema administrativo do portal). No caso das remessas de 

arquivos ao CidadES, tais informações são exportadas diretamente dos softwares 

de gestão pública para o sistema do TCEES. 

5.3.1. Observando cada forma de inserção de dados e comparando com os 

disponibilizados pelo Painel de Controle do CidadES, por amostragem, 

identificamos: 

5.3.2.1. Conforme figura 06 (https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia 

/contabilidade/receitas/?entidade=100&data1=01%2F01%2F2021&data2=30%2F

04%2F2021&search=) e figura 07 (https://paineldecontrole.tcees.tc.br 

/municipio/2021/piuma/gestaoOrcamentaria-receita), os dados relativos a gestão 

orçamentária de receita, que a PMP disponibiliza de forma automatizada em seu 

portal, para àqueles remetidos ao CidadES, não foram identificadas divergências em 

seus valores. 

5.3.2.2. Os dados de inserção manual no Portal da Transparência (ex.: licitações 

e contratos), não foi possível sua validação, por não possuirmos parâmetros para a 

checagem dos dados e validação comparativa no Painel de Controle do CidadES; 

5.3.2.3. Conforme figura 08 (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/rh/totalizacao_folha_tabela/6/27165695000118) e figura 09 

(https://paineldecontrole.tcees.tc.br/folhaDePagamento/2021/municipal/null/visao

Geral/idEsferaAdministrativa/056E0500001/4), relativo a despesa com pessoal com 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia%20/contabilidade/receitas/?entidade=100&data1=01%2F01%2F2021&data2=30%2F04%2F2021&search=
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia%20/contabilidade/receitas/?entidade=100&data1=01%2F01%2F2021&data2=30%2F04%2F2021&search=
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia%20/contabilidade/receitas/?entidade=100&data1=01%2F01%2F2021&data2=30%2F04%2F2021&search=
https://www.piuma.es.gov.br/portal/%20transparencia/rh/totalizacao_folha_tabela/6/27165695000118
https://www.piuma.es.gov.br/portal/%20transparencia/rh/totalizacao_folha_tabela/6/27165695000118
https://paineldecontrole.tcees.tc.br/folhaDePagamento/2021/municipal/null/visaoGeral/idEsferaAdministrativa/056E0500001/4
https://paineldecontrole.tcees.tc.br/folhaDePagamento/2021/municipal/null/visaoGeral/idEsferaAdministrativa/056E0500001/4
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o Fundo Municipal de Saúde, identificamos divergência entre os dados exportados 

para o Portal da Transparência e àqueles remetidos para o CidadES. 

6.4. Responsável: SEMAD e SEMFA. 

6.5. Recomendação:  

5.5.1. Que a SEMAD certifique quais são os softwares de gestão utilizados pelo 

órgão e que geram e/ou disponibilizam dados para exportação para o sistema do 

CidadES, solicitando ao fornecedor do software a disponibilização das respectivas 

“views” do sistema para que o prestador de serviços do Portal da Transparência 

possa verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de automação das 

informações; 

5.5.2. Que a SEMFA certifique quais são os softwares de gestão utilizados pelo 

órgão e que geram e/ou disponibilização dados para exportação para o sistema do 

CidadES, solicitando ao fornecedor do software a disponibilização das respectivas 

“views” do sistema, com o devido mapeamento, para que o prestador de serviços 

do Portal da Transparência possa verificar a possibilidade de ser implementado 

ferramenta de automação das informações; 

5.5.3. Com a disponibilização das “views” dos softwares de gestão pública, que 

o Setor de Tecnologia da Informação adote as medidas necessárias para que 

prestador dos serviços do Portal da Transparência possa ter acesso a base de dados 

dos sistemas, para implementação de ferramenta de automação de dados.  

6.6. Situação do achado em 2017: variação maior que 20%. 
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Figura 06 – Portal da Transparência, dados automatizados do sistema de 

contabilidade pública - Consulta feita em 01/06/2021. 

 

 

Figura 07 – Painel de Controle do TCEES - Consulta feita em 01/06/2021. 
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Figura 08 – Portal da Transparência, dados extraídos por servidor do sistema de 

gestão de pessoal e importados para o Portal da Transparência - Consulta feita em 

01/06/2021. 

 

 

Figura 09 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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6 – Carta de Serviços – Documentos. 

8.1. Base legal: Lei Federal 13.460/2017, art. 7º, §2º, II. 

8.2. Exigência: Informa os documentos necessários para acessar o serviço. 

8.3. Achado:  

8.5.1. O Portal da Transparência conta com a ferramenta de divulgação da 

Carta de Serviços (https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico) sendo 

necessário que as unidades administrativas, que compõem a estrutura 

administrativa da PMP, elaborem confeccionem suas Cartas de Serviços para 

publicação no Portal; 

8.5.2. Durante a validação dos dados foi editado o Decreto Municipal nº 

2.256/2021, regulamentando, em âmbito municipal a Lei Federal nº 13.460/2017, 

tendo a CGM, em 25/05/2021, em apoio a Ouvidoria Municipal, ministrado 

treinamento a servidores da PMP sobre Carta de Serviços. 

8.4. Responsável: Todas os órgãos do Poder Executivo Municipal, exceto CGM, 

que já elaborou e publicou sua Carta de Serviços. 

8.5. Recomendação: Que as unidades que compõem a estrutura organizacional 

da PMP confeccionarem suas Cartas de Serviços e as divulguem em meio eletrônico 

e impresso. 

8.6. Situação do achado em 2017: não houve avaliação deste ponto de controle. 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico
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7 – Carta de Serviços – Informações necessárias. 

9.1. Base legal: Lei Federal 13.460/2017, art. 7º, §2º, II. 

9.2. Exigência: Disponibiliza as informações necessárias para acessar o serviço 

(endereço, contato e horário de atendimento). 

9.3. Achado:  

7.3.1. O Portal da Transparência conta com a ferramenta de divulgação da 

Carta de Serviços (https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico) sendo 

necessário que as unidades administrativas, que compõem a estrutura 

administrativa da PMP, elaborem confeccionem suas Cartas de Serviços para 

publicação no Portal; 

7.3.2. Durante a validação dos dados foi editado o Decreto Municipal nº 

2.256/2021, regulamentando, em âmbito municipal a Lei Federal nº 13.460/2017, 

tendo a CGM, em 25/05/2021, em apoio a Ouvidoria Municipal, ministrado 

treinamento a servidores da PMP sobre Carta de Serviços. 

9.4. Responsável: Todas os órgãos do Poder Executivo Municipal. 

9.5. Recomendação: Que as unidades que compõem a estrutura organizacional 

da PMP confeccionarem suas Cartas de Serviços e as divulguem em meio eletrônico 

e impresso. 

9.6. Situação do achado em 2017: não houve avaliação deste ponto de controle. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico
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8 – Carta de Serviços – Prazo máximo. 

10.1. Base legal: Lei Federal 13.460/2017, art. 7º, §2º, II. 

10.2. Exigência: Informa a previsão do prazo máximo para a prestação do serviço. 

10.3. Achado:  

8.3.1. O Portal da Transparência conta com a ferramenta de divulgação da 

Carta de Serviços (https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico) sendo 

necessário que as unidades administrativas, que compõem a estrutura 

administrativa da PMP, elaborem confeccionem suas Cartas de Serviços para 

publicação no Portal; 

8.3.2. Durante a validação dos dados foi editado o Decreto Municipal nº 

2.256/2021, regulamentando, em âmbito municipal a Lei Federal nº 13.460/2017, 

tendo a CGM, em 25/05/2021, em apoio a Ouvidoria Municipal, ministrado 

treinamento a servidores da PMP sobre Carta de Serviços. 

10.4. Responsável: Todas os órgãos do Poder Executivo Municipal. 

10.5. Recomendação: Que as unidades que compõem a estrutura organizacional 

da PMP confeccionarem suas Cartas de Serviços e as divulguem em meio eletrônico 

e impresso. 

10.6. Situação do achado em 2017: não houve avaliação deste ponto de controle. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico
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9 – Carta de Serviços – Requisitos. 

11.1. Base legal: Lei Federal 13.460/2017, art. 7º, §2º, II. 

11.2. Exigência: Informa os requisitos necessários para acessar o serviço. 

11.3. Achado:  

9.3.1. O Portal da Transparência conta com a ferramenta de divulgação da 

Carta de Serviços (https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico) sendo 

necessário que as unidades administrativas, que compõem a estrutura 

administrativa da PMP, elaborem confeccionem suas Cartas de Serviços para 

publicação no Portal; 

9.3.2. Durante a validação dos dados foi editado o Decreto Municipal nº 

2.256/2021, regulamentando, em âmbito municipal a Lei Federal nº 13.460/2017, 

tendo a CGM, em 25/05/2021, em apoio a Ouvidoria Municipal, ministrado 

treinamento a servidores da PMP sobre Carta de Serviços. 

11.4. Responsável: Todas os órgãos do Poder Executivo Municipal. 

11.5. Recomendação: Que as unidades que compõem a estrutura organizacional 

da PMP confeccionarem suas Cartas de Serviços e as divulguem em meio eletrônico 

e impresso. 

11.6. Situação do achado em 2017: não houve avaliação deste ponto de controle. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico
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10 – Carta de Serviços – Serviços oferecidos. 

12.1. Base legal: Lei Federal 13.460/2017, art. 7º, §2º, II. 

12.2. Exigência: Informa os serviços oferecidos. 

12.3. Achado:  

10.3.1. O Portal da Transparência conta com a ferramenta de divulgação da 

Carta de Serviços (https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico) sendo 

necessário que as unidades administrativas, que compõem a estrutura 

administrativa da PMP, elaborem confeccionem suas Cartas de Serviços para 

publicação no Portal; 

10.3.2. Durante a validação dos dados foi editado o Decreto Municipal nº 

2.256/2021, regulamentando, em âmbito municipal a Lei Federal nº 13.460/2017, 

tendo a CGM, em 25/05/2021, em apoio a Ouvidoria Municipal, ministrado 

treinamento a servidores da PMP sobre Carta de Serviços. 

12.4. Responsável: Todas os órgãos do Poder Executivo Municipal. 

12.5. Recomendação: Que as unidades que compõem a estrutura organizacional 

da PMP confeccionarem suas Cartas de Serviços e as divulguem em meio eletrônico 

e impresso. 

12.6. Situação do achado em 2017: não houve avaliação deste ponto de controle. 

 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico
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11 – Carta de Serviços – Tempo de espera. 

13.1. Base legal: Lei Federal 13.460/2017, art. 7º, §2º, II. 

13.2. Exigência: Informa a previsão de tempo de espera para atendimento. 

13.3. Achado:  

11.3.1. O Portal da Transparência conta com a ferramenta de divulgação da 

Carta de Serviços (https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico) sendo 

necessário que as unidades administrativas, que compõem a estrutura 

administrativa da PMP, elaborem confeccionem suas Cartas de Serviços para 

publicação no Portal; 

11.3.2. Durante a validação dos dados foi editado o Decreto Municipal nº 

2.256/2021, regulamentando, em âmbito municipal a Lei Federal nº 13.460/2017, 

tendo a CGM, em 25/05/2021, em apoio a Ouvidoria Municipal, ministrado 

treinamento a servidores da PMP sobre Carta de Serviços. 

13.4. Responsável: Todas os órgãos do Poder Executivo Municipal. 

13.5. Recomendação: Que as unidades que compõem a estrutura organizacional 

da PMP confeccionarem suas Cartas de Serviços e as divulguem em meio eletrônico 

e impresso. 

13.6. Situação do achado em 2017: não houve avaliação deste ponto de controle. 

 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/carta-de-servico
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12 – Legislação Orçamentária – Créditos Suplementares. 

15.1. Base legal: Lei Complementar 101/2000, art. 48. 

15.2. Exigência: Leis e Decretos de anulações e suplementações orçamentárias ou 

a informação de que "não ocorreram créditos suplementares no exercício corrente". 

15.3. Achado: Ausência de alimentação do sistema com os atos legais sobre 

créditos suplementares (LINK - https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/ 

documento/?tipo=6). 

15.4. Responsável: SEMFA. 

15.5. Recomendação:  

15.5.1. Criação de rotina pela SEMFA para que passem a disponibilizar, no Portal 

da Transparência, no módulo da Lei Orçamentaria Anual, as normas legais de 

suplementação orçamentária; 

15.5.2. De modo alternativo, a SEMFA avaliar a criação do módulo “Créditos 

Suplementares”, no Portal da Transparência, para alimentação das informações. 

15.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

Figura 10 - Consulta feita em 01/06/2021. 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/documento/?tipo=6
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/documento/?tipo=6
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13 – Relatórios da LRF – Relatório de Gestão Fiscal. 

18.1. Base legal: Lei Complementar 101/2000, art. 48, art. 54 c/c art. 55. 

18.2. Exigência: Anexo 1 - Demonstrativo de Despesa com Pessoal (LRF, art. 55, 

I, 'a'), Anexo 2 - Dívida Consolidada (LRF, art. 55, I, 'b'), Anexo 3 - Garantias (LRF, 

art. 55, I, 'c') e Anexo 4 - Operações de Crédito (LRF, art. 55, I, 'd'). Somente no 

último quadrimestre: Anexo 5 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar (LRF, art. 

55, III, 'a' e 'b'). 

18.3. Achado: As publicações lançadas no Portal da Transparência atenderam as 

exigências do critério, já que o município se enquadra no disposto no art. 63, inciso 

II da Lei Complementar 101/2020. Todavia, identificamos dois fatores que podem 

ter influenciado na avaliação: 

13.3.1. Ocorrência de “republicação” de algum dos anexos; 

13.3.2. Nomenclatura contida na descrição do “anexo”. 

18.4. Responsável: SEMFA. 

18.5. Recomendação: 
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13.5.1. Que, sempre que ocorrer “republicação” de algum anexo do RGF, seja 

lançada “Nota Explicativa” no documento contendo, dentre outras informações que 

a SEMFA entenda como pertinente: a data, número da edição e órgão da publicação 

oficial da publicação “original”. 

13.5.2. Alteração da nomenclatura da “descrição do anexo” passando a ser 

indicado o “Anexo”, seguido do número e o nome do documento (Ex.: Anexo 1 - 

Demonstrativo de Despesa com Pessoal). 

18.6. Situação do achado em 2017: disponibiliza todos os 6 anexos. 

 

Figura 11 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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Figura 12 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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14 – Licitações e Contratos – Bens e Produtos Adquiridos – CNPJ do 

Fornecedor. 

19.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 7º, VI, art. 8º, § 1º, IV; Lei Federal 

8.666/1993, art. 16. 

19.2. Exigência: CNPJ do fornecedor que vendeu o produto. 

19.3. Achado:  

19.3.1. O relatório inserido no Portal da Transparência pelo responsável do 

Almoxarifado no módulo de Compras Mensais 

(https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/documento/?tipo=3) não traz 

o número do CNPJ/CPF do Fornecedor; 

19.3.2. Verificamos que a última atualização feita foi em DEZEMBRO/2020, com 

os dados da Competência NOVEMBRO/2020, sendo necessária realizar o lançamento 

das informações faltantes; 

19.3.3. Consultando os perfis habilitados no Sistema Administrativo do Portal 

da Transparência verificamos que a SEMAD não solicitou habilitação de servidor 

responsável por alimentar as informações sobre as "Compras Mensais". 

19.4. Responsável: SEMAD. 

19.5. Recomendação:  

19.5.1. Designação, pela SEMAD, de servidor responsável para realizar a 

inserção da informação no Portal da Transparência; 

19.5.2. Inclusão, no relatório a ser incluso no Portal da Transparência, do 

número do CNPJ do Fornecedor que vendeu o produto. 

19.5.3. Atualizar as informações faltantes (competência DEZEMBRO/2020 em 

diante); 

19.5.4. De modo alternativo, que a SEMAD verifique se as informações 

necessárias para disponibilização no Portal da Transparência constam alimentadas 

na base de dados do software de gestão utilizado pela Prefeitura e, caso positivo, 

solicite ao fornecedor do software a disponibilização das respectivas “views”, com o 

devido mapeamento do sistema, para que o prestador de serviços do Portal da 

Transparência possa verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de 

automação das informações. 

19.6. Situação do achado em 2017: ausente. 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/documento/?tipo=3
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Figura 13 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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15 – Contratos Administrativos. 

20.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 7º, VI, art. 8º, § 1º, IV; Lei Federal 

8.666/1993, art. 61. 

20.2. Achado: Durante a validação dos dados foi identificado o preenchimento 

incompleto das informações em diversos campos do módulo de Contratos 

(https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contrato). 

20.3. Responsável: SEMAD. 

20.4. Recomendação:  

20.4.1. Que as informações relativas aos contratos administrativos sejam 

preenchidas por completo no sistema administrativo do Portal da Transparência, de 

modo a propiciar ampla transparência das informações; 

20.4.2. De modo alternativo, que a SEMAD verifique se as informações 

necessárias para disponibilização no Portal da Transparência constam alimentadas 

na base de dados do software de gestão utilizado pela Prefeitura e, caso positivo, 

solicite ao fornecedor do software a disponibilização, com o devido mapeamento das 

respectivas “views” do sistema para que o prestador de serviços do Portal da 

Transparência possa verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de 

automação das informações. 

20.5. Situação do achado em 2017: achado decorrente da validação de dados 

em 2021 pela CGM. 
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Figura 14 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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16 – Licitações Concluídas – Licitantes Classificados. 

21.1. Base legal: Lei Federal 10.520/2002, art. 4º; Lei Federal 12.527/2011, art. 

7º, VI, art. 8º, § 1º, IV; Lei Federal 8.666/1993, art. 21, § 1º, art. 3º, § 3º. 

21.2. Exigência: Identificação dos licitantes classificados, bem como do valor de 

suas propostas. 

21.3. Achado: O sistema administrativo do Portal da Transparência conta com a 

ferramenta de alimentação destas informações implementada, porém não consta 

lançamento das informações por parte dos servidores municipais, como podem ser 

consultadas nas licitações com situação concluída no Portal da Transparência 

(https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao).  

21.4. Responsável: SEMAD. 

21.5. Recomendação:  

22.5.1. Que as informações relativas aos “licitantes classificados” sejam 

lançadas no sistema administrativo do Portal da Transparência; 

22.5.2. De modo alternativo, que a SEMAD verifique se as informações 

necessárias para disponibilização no Portal da Transparência constam alimentadas 

na base de dados do software de gestão utilizado pela Prefeitura e, caso positivo, 

solicite ao fornecedor do software a disponibilização das respectivas “views”, com o 

devido mapeamento do sistema, para que o prestador de serviços do Portal da 

Transparência possa verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de 

automação das informações. 

21.6. Situação do achado em 2017: ausente. 

 

Figura 15 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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17 – Licitações Concluídas – Licitantes Desclassificados. 

22.1. Base legal: Lei Federal 10.520/2002, art. 4º; Lei Federal 12.527/2011, art. 

7º, VI, art. 8º, § 1º, IV; Lei Federal 8.666/1993, art. 21, § 1º, art. 3º, § 3º. 

22.2. Exigência: CNPJ ou nome de cada licitante que foi desclassificado. 

21.7. Achado: O sistema administrativo do Portal da Transparência conta com a 

ferramenta de alimentação destas informações implementada, porém não consta 

lançamento das informações por parte dos servidores municipais, como podem ser 

consultadas nas licitações com situação concluída no Portal da Transparência 

(https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao).  

22.3. Responsável: SEMAD. 

22.4. Recomendação:  

22.5.1. Que as informações relativas aos “licitantes desclassificados” sejam 

lançadas no sistema administrativo do Portal da Transparência; 

22.5.2. De modo alternativo, que a SEMAD verifique se as informações 

necessárias para disponibilização no Portal da Transparência constam alimentadas 

na base de dados do software de gestão utilizado pela Prefeitura e, caso positivo, 

solicite ao fornecedor do software a disponibilização das respectivas “views” do 

sistema, com o devido mapeamento, para que o prestador de serviços do Portal da 

Transparência possa verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de 

automação das informações. 

22.5. Situação do achado em 2017: ausente. 

 

Figura 16 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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18 – Licitações Concluídas – Motivos de Desclassificação. 

23.1. Base legal: Lei Federal 10.520/2002, art. 4º; Lei Federal 12.527/2011, art. 

7º, VI, art. 8º, § 1º, IV; Lei Federal 8.666/1993, art. 21, § 1º, art. 3º, § 3º. 

23.2. Exigência: Motivo de desclassificação de cada licitante. 

23.3. Achado: O sistema administrativo do Portal da Transparência conta com a 

ferramenta de alimentação destas informações implementada, porém não consta 

lançamento das informações por parte dos servidores municipais, como podem ser 

consultadas nas licitações com situação concluída no Portal da Transparência 

(https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao). 

23.4. Responsável: SEMAD. 

23.5. Recomendação:  

23.5.1. Que as informações relativas aos “motivos da desclassificação” sejam 

lançadas no sistema administrativo do Portal da Transparência.; 

23.5.2. De modo alternativo, que a SEMAD verifique se as informações 

necessárias para disponibilização no Portal da Transparência constam alimentadas 

na base de dados do software de gestão utilizado pela Prefeitura e, caso positivo, 

solicite ao fornecedor do software a disponibilização das respectivas “views” do 

sistema, com o devido mapeamento, para que o prestador de serviços do Portal da 

Transparência possa verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de 

automação das informações. 

23.6. Situação do achado em 2017: ausente. 

 

Figura 17 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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19 – Licitações em Andamento. 

24.1. Base legal: Lei Federal 10.520/2002, art. 4º; Lei Federal 12.527/2011, art. 

7º, VI, art. 8º, § 1º, IV; Lei Federal 8.666/1993, art. 21, § 1º, art. 3º, § 3º. 

24.2. Achado: Durante a validação dos dados foi identificado: 

24.2.1. Procedimentos licitatórios, realizados em exercícios anteriores, cujo o 

“status” se mantinham “Em andamento”, mas que acreditamos já tenham sido 

encerrados. 

24.2.2. Procedimentos licitatórios, realizados neste exercício, na modalidade de 

pregão eletrônico, cujos documentos publicados no Portal da Transparência estavam 

aquém daqueles publicados no Portal de Compras Públicas 

(https://www.portaldecompraspublicas.com.br/), que a prefeitura tem utilizado 

para fazer suas aquisições no formato eletrônica. 

24.2.3. Procedimentos licitatórios, realizados neste exercício, cujo o “status” 

constava como “Em aberto”, e que a sessão de julgamento já ocorreu sem que 

tenha sido alterado seu “status” para “Em andamento”. 

24.3. Responsável: SEMAD. 

24.4. Recomendação:  

24.4.1. Que seja realizada uma revisão geral das licitações cujo o “status” 

constam como “Em andamento”, de modo que as informações disponibilizadas no 

Portal da Transparência possam ser fidedignas com a tramitação do procedimento 

licitatório; 

24.4.2. Que as informações/documentos cadastrados no Portal de Compras 

Públicas (sítio externo), sejam disponibilizados, em sua íntegra, no Portal da 

Transparência Prefeitura e, de igual modo, àquelas cadastradas neste último sejam 

disponibilizadas no Portal de Compras Públicas. 

24.5. Situação do achado em 2017: achado decorrente da validação de dados 

em 2021 pela CGM. 

 

 

 

 

 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/


CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

Relatório de Auditoria Ordinária de Conformidade nº 01/2021 – Transparência Ativa                  33/82 

 

 

Figura 18 - Consulta feita em 01/06/2021. 

 

 

Figura 19 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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20 – Patrimônio – Bens Imóveis – Área. 

25.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 7º, VI. 

25.2. Exigência: Área do bem imóvel, em metros quadrados, hectares, ou outra 

unidade. 

25.3. Achado: Não consta a informação no Portal da Transparência 

(https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/patrimonio?tipo_bem=1). Ao 

checarmos o arquivo constante na base de dados, identificamos que o campo 

relativo à “área” do bem imóvel não constam registros. 

25.4. Responsável: SEMAD. 

25.5. Recomendação:  

20.5.1. Que as informações relativas à “área” do bem imóvel sejam lançadas no 

sistema administrativo do Portal da Transparência; 

20.5.2. De modo alternativo, que a SEMAD verifique se as informações 

necessárias para disponibilização no Portal da Transparência constam alimentadas 

na base de dados do software de gestão utilizado pela Prefeitura e, caso positivo, 

solicite ao fornecedor do software a disponibilização das respectivas “views” do 

sistema, com o devido mapeamento, para que o prestador de serviços do Portal da 

Transparência possa verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de 

automação das informações. 

25.6. Situação do achado em 2017: ausente. 
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Figura 20 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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21 – Patrimônio – Frota. 

21.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 7º, VI. 

21.2. Achado:  

21.2.1. Registros relativos aos bens patrimoniais relativos à frota municipal 

encontram-se desatualizados, sendo o último lançamento registrado no sistema 

administrativo do Portal da Transparência realizado em 21/12/2018. 

21.2.2. Consultando os perfis habilitados no Sistema Administrativo do Portal 

da Transparência verificamos que a SEMAD não solicitou habilitação de servidor 

responsável por alimentar as informações sobre a "Patrimônio". 

21.3. Responsável: SEMAD. 

21.4. Recomendação:  

21.4.1. Designação, pela SEMAD, de servidor responsável para realizar a 

inserção da informação no Portal da Transparência; 

21.4.2. Que os dados relativos à frota municipal sejam atualizados, de modo a 

propiciar ampla transparência das informações; 

21.4.3. De modo alternativo, que a SEMAD verifique se as informações 

necessárias para disponibilização no Portal da Transparência constam alimentadas 

na base de dados do software de gestão utilizado pela Prefeitura e, caso positivo, 

solicite ao fornecedor do software a disponibilização das respectivas “views” do 

sistema, com o devido mapeamento, para que o prestador de serviços do Portal da 

Transparência possa verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de 

automação das informações. 

21.5. Situação do achado em 2017: achado decorrente da validação de dados 

em 2021 pela CGM. 
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Figura 21 - Consulta feita em 01/06/2021. 
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22 – Concursos Públicos – Nomeações e Convocações. 

26.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 7º, VI. 

26.2. Exigência: Disponibilização dos atos de convocação ou nomeação de 

servidores públicos aprovados em concurso. 

26.3. Achado: Não foram localizados publicados no Portal da Transparência os 

contratos administrativos (https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia 

/contrato) firmados com os servidores contratados temporariamente nos últimos 

processos seletivos, apenas sendo localizados publicados no módulo de processo 

seletivo (https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao/detalhes/46/processo-

seletivo-simplificado-para-provimento-de-vagas-em-regime-de-contratacao-

temporaria-e-formacao-de-cadastro-de-reserva-de-professores-mapa-mapb-e-

mapp) os atos de convocação. 

26.4. Responsável: SEME, SEMSA e SEMTEL. 

26.5. Recomendação:  

26.5.1. Que a Administração passe a publicar, no módulo de contratos do Portal 

da Transparência, a íntegra dos Contratos Administrativos de Servidor Público 

Temporário, previsto na Lei Municipal nº 2.265/2018; 

26.5.2. Que os extratos dos contratos sejam publicados no Diário Oficial dos 

Municípios. 

26.6. Situação do achado em 2017: ausente. 
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Figura 22 - Consulta feita em 02/06/2021. 

 

 

Figura 23 - Consulta feita em 02/06/2021. 
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23 – Estrutura de Pessoal – Lei de Criação. 

27.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 3º, I, art. 3º, II, art. 8º, caput. 

27.2. Exigência: Lei que criou ou alterou cada cargo ou função. 

27.3. Achado: Não consta a informação disponibilizada no módulo de Gestão de 

Pessoal.  

27.4. Responsável: SEMAD. 

27.5. Recomendação:  

23.5.1. Que a SEMAD providencie documento digital contendo a listagem com 

todos os cargos e funções públicas e suas respectivas leis de criação ou alteração, 

para publicação no Portal da Transparência. 

23.5.2. Que a SEMAD verifique se as informações relativas à legislação que criou 

ou alterou cada cargo ou função encontra-se cadastrada na base de dados do 

software de gestão utilizado pela Prefeitura e, caso positivo, solicite ao fornecedor 

do software a disponibilização das respectivas “views” do sistema, com o devido 

mapeamento, para que o prestador de serviços do Portal da Transparência possa 

verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de automação das 

informações. 

27.6. Situação do achado em 2017: ausente. 
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24 – Estrutura de Pessoal – Nome do Cargo ou Função. 

24.1. Base legal: Constituição Federal de 1988, art. 39 § 6º; Lei Federal 

12.527/2011, art. 3º, I, art. 3º, II, art. 8º, caput; Lei Municipal nº 1.673/2011. 

24.2. Achado: Observamos a necessidade de atualização da nomenclatura dos 

cargos de acordo com o previsto na legislação municipal, que dispõe sobre o quadro 

permanente de servidores do Poder Executivo, já que identificamos 

(https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/rh/servidores - figura 24) que 

os servidores efetivos estão com a nomenclatura de seus cargos seguidos de seu 

“padrão” de vencimento e ainda, no caso específico do cargo de Analista de Controle 

Interno (figura 25), criado pela Lei Municipal nº 1.673/2011, este teve sua 

nomenclatura alterada pelo art. 14 da Lei Municipal nº 2.145/2016 para Auditor 

Público Interno. 

24.3. Responsável: SEMAD. 

24.4. Recomendação: Que a SEMAD realize a revisão e ajustes necessários no 

software de gestão utilizado pela Prefeitura, para que as nomenclaturas dos cargos 

de provimento efetivo do Poder Executivo sejam exibidos, conforme previsão legal, 

nas “views” do sistema, que exportada do software de gestão pública de pessoal e 

importada para o Portal da Transparência. 

24.5. Situação do achado em 2017: achado decorrente da validação de dados 

em 2021 pela CGM. 

 

Figura 24 - Consulta feita em 02/06/2021. 
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Figura 25 - Consulta feita em 02/06/2021. 
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25 – Estrutura de Pessoal – Quantidade de Vagas em Aberto. 

28.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 3º, I, art. 3º, II, art. 8º, caput. 

28.2. Exigência: Quantidade de vagas do cargo ou função que estão livres. 

28.3. Achado: Não consta a informação disponibilizada no módulo de Gestão de 

Pessoal.  

28.4. Responsável: SEMAD. 

28.5. Recomendação: Que a SEMAD verifique se as informações relativas à 

quantidade de vagas previstas na legislação municipal estão cadastradas na base 

de dados do software de gestão utilizado pela Prefeitura, com possibilidade de 

checagem daquelas que estão ocupadas e disponíveis para, caso positivo, solicite 

ao fornecedor do software a disponibilização das respectivas “views” do sistema, 

com o devido mapeamento, para que o prestador de serviços do Portal da 

Transparência possa verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de 

automação das informações. 

28.6. Situação do achado em 2017: ausente. 
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26 – Estrutura de Pessoal – Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções. 

29.1. Base legal: Constituição Federal de 1988, art. 39 § 6º; Lei Federal 

12.527/2011, art. 3º, I, art. 3º, II, art. 8º, caput. 

29.2. Exigência: Demonstrativo de todos os níveis e referências, com a respectiva 

remuneração de cada cargo e função. 

29.3. Achado: Não consta informação sobre a tabela referencial de remuneração 

dos cargos e funções. 

29.4. Responsável: SEMAD. 

29.5. Recomendação:  

29.5.1. Que a SEMAD providencie documento digital contendo o demonstrativo 

de níveis e referências, com as respectivas remunerações de cada cargo ou função 

pública, devidamente atualizado, para publicação no Portal da Transparência. 

29.5.2. Que a SEMAD verifique se as informações relativas à tabela referencial 

de remuneração dos cargos e funções estão cadastradas na base de dados do 

software de gestão utilizado pela Prefeitura, caso positivo, solicite ao fornecedor do 

software a disponibilização das respectivas “views” do sistema, com o devido 

mapeamento, para que o prestador de serviços do Portal da Transparência possa 

verificar a possibilidade de ser implementado ferramenta de automação das 

informações. 

29.6. Situação do achado em 2017: ausente. 

 

  



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

Relatório de Auditoria Ordinária de Conformidade nº 01/2021 – Transparência Ativa                  45/82 

 

 

27 – Estrutura de Pessoal – Tipo de Vínculo. 

30.1. Base legal: Constituição Federal de 1988, art. 39 § 6º; Lei Federal 

12.527/2011, art. 3º, I, art. 3º, II, art. 8º, caput. 

30.2. Exigência: Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro. 

30.3. Achado: O Portal da Transparência disponibiliza as informações sobre o 

regime de admissão de pessoal, sendo estas informações acessadas livremente no 

módulo “Gestão de Pessoal > Servidores” 

(https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/rh/servidores - figura 26) 

clicando sobre o nome do servidor e selecionando a opção “Ficha Funcional” (figura 

27) ou realizando pesquisa por “Regime”. 

30.4. Responsável: CGM. 

30.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para alterar a nomenclatura “Regime” para “Tipo de Vínculo”. 

30.6. Situação do achado em 2017: ausente. 

 

Figura 26 - Consulta feita em 02/06/2021. 
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Figura 27 - Consulta feita em 02/06/2021. 
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28 – Folha de Pagamento – Número do CPF. 

31.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 3º, I, art. 3º, II, art. 8º, caput. 

31.2. Exigência: Número do CPF do servidor, podendo estar parte oculta. 

31.3. Achado: Na avaliação do TCEES, de 2021, este critério foi dado como 

“presente” o que entendemos ser um “falso-positivo”, pois constatamos que os 

números de CPF dos servidores não estão sendo exportados na “view” do software 

de gestão de recursos humanos (figura 29), quando da remessa mensal da folha de 

pagamento para o Portal da Transparência (figura 28). 

31.4. Responsável: SEMAD. 

31.5. Recomendação: Que a SEMAD verifique se o software de gestão utilizado 

pela Prefeitura possibilita exportar nas “views”, que são disponibilizadas para o 

sistema administrativo do Portal da Transparência, o número do CPF dos servidores, 

para que o prestador de serviços do Portal da Transparência possa implementar a 

exibição da informação no Portal. 

31.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

Figura 28 – Arquivo “xml” disponível no Portal da Transparência - Consulta feita em 

31/05/2021. 
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Figura 29 – Arquivo “xml” exportado do software de gestão utilizado pelo Setor de 

Recursos Humanos e importado para o Portal da Transparência – Consulta feita em 

31/05/2021. 
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29 – Relação de Servidores – Número do CPF. 

32.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 3º, I, art. 3º, II, art. 8º, caput. 

32.2. Exigência: Número do CPF do servidor, podendo estar parte oculta. 

32.3. Achado: Corroborando o entendimento do Item 28, constatamos que os 

números de CPF dos servidores não estão sendo exportados na “view” do software 

de gestão de recursos humanos, quando da remessa mensal da folha de pagamento 

para o Portal da Transparência. 

32.4. Responsável: SEMAD. 

32.5. Recomendação: Que a SEMAD verifique se o software de gestão utilizado 

pela Prefeitura possibilita exportar nas “views”, que são disponibilizadas para o 

sistema administrativo do Portal da Transparência, o número do CPF dos servidores, 

para que o prestador de serviços do Portal da Transparência possa implementar a 

exibição da informação no Portal. 

32.6. Situação do achado em 2017: ausente. 
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30 – Relação de Servidores – Situação Funcional. 

30.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 3º, I, art. 3º, II, art. 8º, caput. 

30.2. Exigência: Situação do Servidor na data em pesquisa, se Ativo, em Licença 

Remunerada, em Licença sem Vencimentos, etc. 

30.3. Achado: Identificamos que, atualmente, somente é exportada do software de 

gestão utilizado pela Prefeitura as informações sobre servidores “Ativos” ou 

“Desligados” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/rh/servidores - 

figura 30), que são os casos em que o servidor foi baixado da folha de pagamento. 

Os servidores com algum tipo de licença, afastados ou cedidos para ou pela 

Prefeitura de Piúma, não constam estas informações na view atualmente exportada. 

30.4. Responsável: SEMAD. 

30.5. Recomendação: Que a SEMAD verifique se o software de gestão utilizado 

pela Prefeitura possibilita exportar nas “views”, que são disponibilizadas para o 

sistema administrativo do Portal da Transparência, o número do CPF dos servidores, 

para que o prestador de serviços do Portal da Transparência possa implementar a 

exibição da informação no Portal. 

30.6. Situação do achado em 2017: achado decorrente da validação de dados 

em 2021 pela CGM. 

 

Figura 30 - Consulta feita em 02/06/2021. 
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31 – Receita Prevista/Lançada – Alínea. 

33.1. Base legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 11, § 4º; Decreto 10540/2020, art. 

8º, II, e. 

33.2. Exigência: Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS, 

Imposto sobre a Renda e Proventos de Quaisquer Natureza, Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores, Imposto sobre transmissão causa-mortis e 

doação. 

33.3. Achado:  

31.3.1. As informações acerca da “receita prevista/lançada” encontram-se 

disponibilizadas no Portal da Transparência no menu “Transparência > Contabilidade 

Pública > Orçamento > Receita” (link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita - figura 31), com a nomenclatura 

de “Orçamento da Receita”. 

31.3.2. Como demonstrado na figura 32, ao realizar o detalhamento da receita, 

é possível identificar a disponibilidade da informação sobre a “Alínea”. 

33.4. Responsável: CGM. 

33.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para, no menu “Transparência > Contabilidade Pública > Receitas” 

efetue os seguintes ajustes: 

31.5.1. Alterar a nomenclatura “Detalhado” para “Receita Realizada / 

Arrecadada”; 

31.5.2. Incluir no submenu a nomenclatura “Receita Prevista / Lançada”, que 

deverá exibir as informações contidas no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita. 

33.6. Situação do achado em 2017: informada com a data, unidade gestora, 

subalínea e valor. 
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Figura 31 - Consulta feita em 08/06/2021. 

 

 

Figura 32 - Consulta feita em 08/06/2021. 
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32 – Receita Prevista/Lançada – Categoria Econômica. 

34.1. Base legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 11, § 4º; Decreto 10540/2020, art. 

8º, II, e. 

34.2. Exigência: Receitas Correntes ou Receitas de Capital. 

34.3. Achado:  

34.3.1. As informações acerca da “receita prevista/lançada” encontram-se 

disponibilizadas no Portal da Transparência no menu “Transparência > Contabilidade 

Pública > Orçamento > Receita” (link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita - figura 31), com a nomenclatura 

de “Orçamento da Receita”. 

34.3.2. Como demonstrado na figura 32, ao realizar o detalhamento da receita, 

é possível identificar a disponibilidade da informação sobre a “Categoria Econômica”. 

34.4. Responsável: CGM. 

34.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para, no menu “Transparência > Contabilidade Pública > Receitas” 

efetue os seguintes ajustes: 

32.5.1. Alterar a nomenclatura “Detalhado” para “Receita Realizada / 

Arrecadada”; 

32.5.2. Incluir no submenu a nomenclatura “Receita Prevista / Lançada”, que 

deverá exibir as informações contidas no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita. 

34.6. Situação do achado em 2017: informada com a data, unidade gestora, 

subalínea e valor. 
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33 – Receita Prevista/Lançada – Data de Previsão/Lançamento. 

35.1. Base legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 88. 

35.2. Exigência: Informar a data que a receita foi prevista/lançada. 

35.3. Achado: Não há disponibilização desta informação no Portal da 

Transparência, no módulo de contabilidade. 

33.3.1. As informações acerca da “receita prevista/lançada” encontram-se 

disponibilizadas no Portal da Transparência no menu “Transparência > Contabilidade 

Pública > Orçamento > Receita” (link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita - figura 31), com a nomenclatura 

de “Orçamento da Receita”. 

33.3.2. Não consta no link citado informação sobre a “Data de 

Previsão/Lançamento”, apenas informação da data que o sistema de automação do 

Portal da Transparência realizou a consulta na base de dados das “views” do 

software de contabilidade pública. 

35.4. Responsável: CGM e SEMFA. 

35.5. Recomendação:  

33.5.1. Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da Transparência 

para, no menu “Transparência > Contabilidade Pública > Receitas” efetue os 

seguintes ajustes: 

33.5.1.1. Alterar a nomenclatura “Detalhado” para “Receita Realizada / 

Arrecadada”; 

33.5.1.2. Incluir no submenu a nomenclatura “Receita Prevista / Lançada”, que 

deverá exibir as informações contidas no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita. 

33.5.2. Que a SEMFA verifique se o software de gestão de contabilidade utilizado 

pela Prefeitura possibilita exportar nas “views”, que são disponibilizadas para o 

sistema administrativo do Portal da Transparência, a “Data de 

Previsão/Lançamento” da receita prevista/lançada, para que o prestador de serviços 

do Portal da Transparência possa implementar a exibição da informação no Portal. 

35.6. Situação do achado em 2017: informada com a data, unidade gestora, 

subalínea e valor. 
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34 – Receita Prevista/Lançada – Espécie. 

36.1. Base legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 11, § 4º; Decreto 10540/2020, art. 

8º, II, e. 

36.2. Exigência: Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria, Contribuições Sociais, 

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, Contribuição para o Custeio 

do Serviço de Iluminação Pública, Receitas Imobiliárias, Receitas de Valores 

Mobiliários, Receita de Concessões, etc. 

36.3. Achado:  

34.3.3. As informações acerca da “receita prevista/lançada” encontram-se 

disponibilizadas no Portal da Transparência no menu “Transparência > Contabilidade 

Pública > Orçamento > Receita” (link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita - figura 31), com a nomenclatura 

de “Orçamento da Receita”. 

34.3.4. Como demonstrado na figura 32, ao realizar o detalhamento da receita, 

é possível identificar a disponibilidade da informação sobre a “Espécie”. 

36.4. Responsável: CGM. 

36.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para, no menu “Transparência > Contabilidade Pública > Receitas” 

efetue os seguintes ajustes: 

34.5.1. Alterar a nomenclatura “Detalhado” para “Receita Realizada / 

Arrecadada”; 

34.5.2. Incluir no submenu a nomenclatura “Receita Prevista / Lançada”, que 

deverá exibir as informações contidas no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita. 

36.6. Situação do achado em 2017: informada com a data, unidade gestora, 

subalínea e valor. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
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35 – Receita Prevista/Lançada – Origem. 

37.1. Base legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 11, § 4º; Decreto 10540/2020, art. 

8º, II, e. 

37.2. Exigência: Receita Tributária, Receita de Contribuições, Receita Patrimonial, 

Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços, Transferências 

Correntes, Outras Receitas Correntes, Operações de Crédito, Alienação de Bens, 

Amortização de Empréstimos, etc. 

37.3. Achado:  

35.3.1. As informações acerca da “receita prevista/lançada” encontram-se 

disponibilizadas no Portal da Transparência no menu “Transparência > Contabilidade 

Pública > Orçamento > Receita” (link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita - figura 31), com a nomenclatura 

de “Orçamento da Receita”. 

35.3.2. Como demonstrado na figura 32, ao realizar o detalhamento da receita, 

é possível identificar a disponibilidade da informação sobre a “Origem”. 

37.4. Responsável: CGM. 

37.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para, no menu “Transparência > Contabilidade Pública > Receitas” 

efetue os seguintes ajustes: 

35.5.1. Alterar a nomenclatura “Detalhado” para “Receita Realizada / 

Arrecadada”; 

35.5.2. Incluir no submenu a nomenclatura “Receita Prevista / Lançada”, que 

deverá exibir as informações contidas no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita. 

37.6. Situação do achado em 2017: informada com a data, unidade gestora, 

subalínea e valor. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
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36 – Receita Prevista/Lançada – Rubrica. 

38.1. Base legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 11, § 4º; Decreto 10540/2020, art. 

8º, II, e. 

38.2. Exigência: Impostos sobre o Comércio Exterior, Impostos sobre o Patrimônio 

e a Renda, Impostos sobre a Produção e a Circulação, Impostos Extraordinários, 

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia, Taxas pela Prestação de Serviços, 

Remuneração de Depósitos Bancários, etc. 

38.3. Achado:  

36.3.1. As informações acerca da “receita prevista/lançada” encontram-se 

disponibilizadas no Portal da Transparência no menu “Transparência > Contabilidade 

Pública > Orçamento > Receita” (link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita - figura 31), com a nomenclatura 

de “Orçamento da Receita”. 

36.3.2. Como demonstrado na figura 32, ao realizar o detalhamento da receita, 

é possível identificar a disponibilidade da informação sobre a “Rubrica”. 

38.4. Responsável: CGM. 

38.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para, no menu “Transparência > Contabilidade Pública > Receitas” 

efetue os seguintes ajustes: 

36.5.1. Alterar a nomenclatura “Detalhado” para “Receita Realizada / 

Arrecadada”; 

36.5.2. Incluir no submenu a nomenclatura “Receita Prevista / Lançada”, que 

deverá exibir as informações contidas no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita. 

38.6. Situação do achado em 2017: informada com a data, unidade gestora, 

subalínea e valor. 

 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
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37 – Receita Prevista/Lançada – Subalínea. 

39.1. Base legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 11, § 4º; Decreto 10540/2020, art. 

8º, II, e. 

39.2. Exigência: ICMS-Indústria, ICMS-Comércio, ICMS-Serviços de Energia 

Elétrica, ICMS-Serviços de Comunicação, ICMS-Importação, ICMS-Simples 

Nacional, ICMS-Comércio Exterior, Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, IPVA, ITCD. 

39.3. Achado:  

37.3.1. As informações acerca da “receita prevista/lançada” encontram-se 

disponibilizadas no Portal da Transparência no menu “Transparência > Contabilidade 

Pública > Orçamento > Receita” (link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita - figura 31), com a nomenclatura 

de “Orçamento da Receita”. 

37.3.2. Como demonstrado na figura 32, ao realizar o detalhamento da receita, 

é possível identificar a disponibilidade da informação sobre a “Subalínea”. 

39.4. Responsável: CGM. 

39.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para, no menu “Transparência > Contabilidade Pública > Receitas” 

efetue os seguintes ajustes: 

37.5.1. Alterar a nomenclatura “Detalhado” para “Receita Realizada / 

Arrecadada”; 

37.5.2. Incluir no submenu a nomenclatura “Receita Prevista / Lançada”, que 

deverá exibir as informações contidas no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita. 

39.6. Situação do achado em 2017: informada com a data, unidade gestora, 

subalínea e valor. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
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38 – Receita Prevista/Lançada – Unidade gestora. 

40.1. Base legal: Decreto 10540/2020, art. 8º, II, e. 

40.2. Exigência: Informar a unidade gestora responsável pela 

previsão/lançamento da receita. 

40.3. Achado:  

38.3.1. As informações acerca da “receita prevista/lançada” encontram-se 

disponibilizadas no Portal da Transparência no menu “Transparência > Contabilidade 

Pública > Orçamento > Receita” (link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita - figura 31), com a nomenclatura 

de “Orçamento da Receita”. 

38.3.2. Como demonstrado na figura 32, ao realizar o detalhamento da receita, 

é possível identificar a disponibilidade da informação sobre a “Unidade gestora”. 

40.4. Responsável: CGM. 

40.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para, no menu “Transparência > Contabilidade Pública > Receitas” 

efetue os seguintes ajustes: 

38.5.1. Alterar a nomenclatura “Detalhado” para “Receita Realizada / 

Arrecadada”; 

38.5.2. Incluir no submenu a nomenclatura “Receita Prevista / Lançada”, que 

deverá exibir as informações contidas no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita. 

40.6. Situação do achado em 2017: informada com a data, unidade gestora, 

subalínea e valor. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
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39 – Receita Prevista/Lançada – Valor Previsto/Lançado. 

41.1. Base legal: Decreto 10540/2020, art. 8º, II. 

41.2. Exigência: Valor da receita prevista/lançada. 

41.3. Achado:  

39.3.1. As informações acerca da “receita prevista/lançada” encontram-se 

disponibilizadas no Portal da Transparência no menu “Transparência > Contabilidade 

Pública > Orçamento > Receita” (link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita - figura 31), com a nomenclatura 

de “Orçamento da Receita”. 

39.3.2. Como demonstrado na figura 32, ao realizar o detalhamento da receita, 

é possível identificar a disponibilidade da informação sobre a “Valor Previsto”. 

41.4. Responsável: CGM. 

41.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para, no menu “Transparência > Contabilidade Pública > Receitas” 

efetue os seguintes ajustes: 

39.5.1. Alterar a nomenclatura “Detalhado” para “Receita Realizada / 

Arrecadada”; 

39.5.2. Incluir no submenu a nomenclatura “Receita Prevista / Lançada”, que 

deverá exibir as informações contidas no link https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contabilidade/orcamento_receita. 

41.6. Situação do achado em 2017: informada com a data, unidade gestora, 

subalínea e valor. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contabilidade/orcamento_receita
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40 – Transferências Cedidas – CNPJ do Beneficiário. 

42.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II; Decreto 10540/2020, 

art. 8º, I, f. 

42.2. Exigência: CNPJ da Empresa ou Órgão Público beneficiário da Transferência 

Voluntária. 

42.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Cedidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=1 – figura 33) com a nomenclatura 

“Convênios Concedidos” sendo que o CNPJ está indicado no detalhamento do 

convênio como “Documento” (figura 34). 

42.4. Responsável: CGM 

42.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

40.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

40.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Cedidas”; 

40.5.3. Alterar a nomenclatura do detalhamento, relativa a “Documento” para 

“CNPJ”. 

42.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
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Figura 33 – Informação sobre o último convênio cedido e lançado no Portal da 

Transparência – Consulta feita em 02/06/2021. 

 

Figura 34 – Informação sobre o último convênio cedido e lançado no Portal da 

Transparência – Consulta feita em 02/06/2021. 
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41 – Transferências Cedidas – Data da celebração. 

43.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II; Decreto 10540/2020, 

art. 8º, I. 

43.2. Exigência: Data de assinatura do Termo de Convênio, Acordo, Ajuste ou 

instrumento congênere. 

43.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência, no módulo de 

“Transferências Cedidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia 

/repasse/convenio?acao=1 – figura 33) é exibida a nomenclatura “Data de 

assinatura” (figura 34). 

43.4. Responsável:  

43.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

41.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

41.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Cedidas”. 

43.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia%20/repasse/convenio?acao=1
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia%20/repasse/convenio?acao=1
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42 – Transferências Cedidas – Íntegra do Termo. 

44.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II; Decreto 10540/2020, 

art. 8º, I. 

44.2. Exigência: Disponibilizar o termo de Convênio, Acordo, Ajuste ou outro 

instrumento, integralmente para download de qualquer interessado. 

44.3. Achado:  

44.3.1. Foi identificado que o Portal da Transparência, no módulo de 

“Transferências Cedidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/ 

repasse/convenio?acao=1 – figura 33) consta informação de como acessar a íntegra 

do termo, inclusive indicando link para acessar o módulo de “contratos” onde os 

termos devem ser disponibilizados. 

44.3.2. Ao checar o último lançamento de informação sobre “Transferências 

Cedidas”, ocorrido em junho/2020 e validar se a íntegra dos termos firmados 

constavam no módulo de “contratos” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/contrato) do Portal da Transparência identificamos que, embora os 

Termos de Fomento nos 01/2020 e 02/2020 tenham sido disponibilizados em sua 

íntegra, o detalhamento dos contratos estavam incompletos (figura 35). 

44.4. Responsável: CGM e SEMAD. 

44.5. Recomendação:  

44.5.1. Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da Transparência 

para: 

42.5.1.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

42.5.1.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Cedidas”; 

42.5.1.3. Implemente ferramenta que permita vincular o termo de Convênio, 

Acordo, Ajuste ou outro instrumento, inseridos no sistema administrativo do Portal 

da Transparência através do módulo de “contratos”, para que possam ser 

visualizados diretamente na página de “Transferência Cedidas”. 

44.5.2. Que a SEMAD, através do Setor de Contratos, promova a inserção no 

Portal da Transparência de todos os termos de Convênio, Acordo, Ajuste ou outro 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/%20repasse/convenio?acao=1
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/%20repasse/convenio?acao=1
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contrato
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contrato
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instrumento firmado pelo município relativo a transferências cedidas, atentando 

pela necessidade de realizar o detalhamento completo do cadastro. 

44.6. Situação do achado em 2017: não disponibiliza. 

 

Figura 35 - Consulta feita em 02/06/2021. 
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43 – Transferências Cedidas – Nome do Beneficiário. 

45.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II; Decreto 10540/2020, 

art. 8º, I, f. 

45.2. Exigência: Nome ou razão social da Empresa ou Órgão Público beneficiário 

da Transferência Voluntária. 

45.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Cedidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=1 – figura 33) com a nomenclatura 

“Beneficiário” (figura 34). 

45.4. Responsável: CGM. 

45.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

43.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

43.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Cedidas”. 

45.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
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44 – Transferências Cedidas – Objeto. 

46.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II; Decreto 10540/2020, 

art. 8º, I, f. 

46.2. Exigência: Descrição detalhada do Objeto da Transferência Voluntária. 

46.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Cedidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=1 – figura 33) sendo que o “Objeto” está 

indicado com a nomenclatura “Histórico” (figura 34). 

46.4. Responsável: CGM. 

46.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

44.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

44.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Cedidas”; 

44.5.3. Alterar a nomenclatura do detalhamento, relativa a “Histórico” para 

“Objeto”. 

46.6. Situação do achado em 2017: informa detalhadamente o objeto. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
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45 – Transferências Cedidas – Órgão Concedente. 

47.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II; Decreto 10540/2020, 

art. 8º, I, f. 

47.2. Exigência: Identificação do Órgão responsável pela concessão do recurso. 

47.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Cedidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=1 – figura 33) sendo que o “Órgão 

Concedente” está indicado com a nomenclatura “Entidade” (figura 34). 

47.4. Responsável: CGM. 

47.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

45.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

45.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Cedidas”; 

45.5.3. Alterar a nomenclatura do detalhamento, relativa a “Entidade” para 

“Órgão Concedente”. 

47.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
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46 – Transferências Cedidas – Prazo de Vigência. 

48.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II; Decreto 10540/2020, 

art. 8º, I. 

48.2. Exigência: Prazo de duração do Convênio ou outro instrumento. 

48.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Cedidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=1 – figura 33) sendo que o “Prazo de 

Vigência” está indicado com a nomenclatura “Vigência” (figura 34). 

48.4. Responsável: CGM. 

48.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

46.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

46.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Cedidas”; 

46.5.3. Alterar a nomenclatura do detalhamento, relativa a “Vigência” para 

“Prazo de Vigência”. 

48.6. Situação do achado em 2017: ausente. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
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47 – Transferências Cedidas – Valor a Ceder. 

49.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II; Decreto 10540/2020, 

art. 8º, I, f. 

49.2. Exigência: Valor a ser cedido durante a vigência do termo. 

49.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Cedidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=1 – figura 33) com a nomenclatura “Valor a 

Ceder” (figura 34). 

49.4. Responsável: CGM. 

49.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

47.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

47.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Cedidas”. 

49.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
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48 – Transferências Cedidas – Valor de Contrapartida. 

50.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II; Decreto 10540/2020, 

art. 8º, I. 

50.2. Exigência: Contrapartida ofertada pelo beneficiário. 

50.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Cedidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=1 – figura 33) sendo que o “Valor da 

Contrapartida” está indicado com a nomenclatura “Contrapartida” (figura 34). 

50.4. Responsável: CGM. 

50.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

48.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

48.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Cedidas”. 

48.5.3. Alterar a nomenclatura do detalhamento, relativa a “Contrapartida” para 

“Valor da Contrapartida”. 

50.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=1
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49 – Transferências Recebidas – Concedente. 

51.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II. 

51.2. Exigência: Identificação do Órgão Público ou outra entidade responsável pela 

concessão do recurso. 

51.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Recebidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=2 – figura 36) sendo que o “Concedente” 

está indicado com a nomenclatura “Beneficiário” (figura 37). 

51.4. Responsável: CGM. 

51.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

49.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

49.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Recebidos” para “Transferências Recebidas”; 

49.5.3. Alterar a nomenclatura do detalhamento, relativa a “Beneficiário” para 

“Concedente”. 

51.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

Figura 36 - Consulta feita em 02/06/2021. 

 

 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
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Figura 37 – Informação sobre o último convênio recebido e lançado no Portal da 

Transparência – Consulta feita em 02/06/2021. 
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50 – Transferências Recebidas – Data da celebração. 

52.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II. 

52.2. Exigência: Data de assinatura do Termo de Convênio, Acordo, Ajuste ou 

instrumento congênere. 

52.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Recebidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=2 – figura 36)  sendo que a “Data da 

celebração” está indicada com a nomenclatura “Data de assinatura” (figura 37). 

52.4. Responsável: CGM. 

52.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

50.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

50.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Recebidos” para “Transferências Recebidas”. 

52.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
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51 – Transferências Recebidas – Íntegra do Termo. 

53.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II. 

53.2. Exigência: Disponibilizar o termo de Convênio, Acordo, Ajuste ou outro 

instrumento, integralmente para download de qualquer interessado. 

53.3. Achado:  

53.3.1. Foi identificado que o Portal da Transparência, no módulo de 

“Transferências Recebidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=2 – figura 36) consta informação de como 

acessar a íntegra do termo, inclusive indicando link para acessar o módulo de 

“contratos” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contrato) do Portal 

da Transparência onde os termos devem ser disponibilizados. 

53.3.2. Ao checar o último lançamento de informação sobre “Transferências 

Recebidas”, ocorrido em dezembro/2020 e validar se a íntegra do termo (Convênio 

nº 0847848/2020) constava no módulo de “contratos” do Portal da Transparência 

identificamos que o mesmo não foi disponibilizado no Portal da Transparência (figura 

38). 

53.4. Responsável: CGM e SEMAD. 

53.5. Recomendação:  

53.5.1. Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da Transparência 

para: 

51.5.1.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

51.5.1.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Concedidos” para “Transferências Recebidas”; 

51.5.1.3. Implemente ferramenta que permita vincular o termo de Convênio, 

Acordo, Ajuste ou outro instrumento, inseridos no sistema administrativo do Portal 

da Transparência através do módulo de “contratos”, para que possam ser 

visualizados diretamente na página de “Transferência Recebidas”. 

53.5.2. Que a SEMAD, através do Setor de Contratos, promova a inserção no 

Portal da Transparência de todo os termos de Convênio, Acordo, Ajuste ou outro 

instrumento firmado pelo município relativo a transferências recebidas, atentando 

pela necessidade de realizar o detalhamento completo do cadastro. 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/contrato
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53.6. Situação do achado em 2017: não disponibiliza. 

Figura 38 - Consulta feita em 09/06/2021. 
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52 – Transferências Recebidas – Objeto. 

54.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II. 

54.2. Exigência: Descrição detalhada do Objeto da Transferência Voluntária. 

54.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Recebidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=2 – figura 36) sendo que o “Objeto” está 

indicado com a nomenclatura “Histórico” (figura 37). 

54.4. Responsável: CGM. 

54.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

52.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

52.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Recebidos” para “Transferências Recebidas”; 

52.5.3. Alterar a nomenclatura do detalhamento, relativa a “Histórico” para 

“Objeto”. 

54.6. Situação do achado em 2017: informa resumidamente. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2


CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

Relatório de Auditoria Ordinária de Conformidade nº 01/2021 – Transparência Ativa                  78/82 

 

 

53 – Transferências Recebidas – Prazo de Vigência. 

55.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II. 

55.2. Exigência: Prazo de duração do Convênio ou outro instrumento. 

55.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Recebidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=2 – figura 36) sendo que o “Prazo de 

Vigência” está indicado com a nomenclatura “Vigência” (figura 37). 

55.4. Responsável: CGM. 

55.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

53.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

53.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Recebidos” para “Transferências Recebidas”; 

53.5.3. Alterar a nomenclatura do detalhamento, relativa a “Vigência” para 

“Prazo de Vigência”. 

55.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
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54 – Transferências Recebidas – Valor a Receber. 

56.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II. 

56.2. Exigência: Valor a ser cedido durante a vigência do termo. 

56.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Recebidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=2 – figura 36) com a nomenclatura “Valor a 

Receber” (figura 37). 

56.4. Responsável: CGM. 

56.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

54.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

54.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Recebidos” para “Transferências Recebidas”. 

56.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

  

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
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55 – Transferências Recebidas – Valor de Contrapartida. 

57.1. Base legal: Lei Federal 12.527/2011, art. 8º, § 1º, II. 

57.2. Exigência: Valor de contrapartida ofertada pelo município para realização do 

objeto. 

57.3. Achado: Foi identificado que o Portal da Transparência exibe as informações 

sobre “Transferências Recebidas” (https://www.piuma.es.gov.br/portal/ 

transparencia/repasse/convenio?acao=2 – figura 36) sendo que o “Valor da 

Contrapartida” está indicado com a nomenclatura “Contrapartida” (figura 37). 

57.4. Responsável: CGM. 

57.5. Recomendação: Que a CGM acione o prestador de serviços do Portal da 

Transparência para: 

55.5.1. Alterar a nomenclatura “Convênios” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios” para “Transferências”; 

55.5.2. Alterar a nomenclatura “Concedidos” do menu “Transparência > 

Contabilidade Pública > Convênios > Recebidos” para “Transferências Recebidas”; 

55.5.3. Alterar a nomenclatura do detalhamento, relativa a “Contrapartida” para 

“Valor da Contrapartida”. 

57.6. Situação do achado em 2017: presente. 

 

 

VII – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, pode-se concluir 

que, os principais motivos que levaram a queda do ranking de transparência ativa 

da Prefeitura de Piúma circundam nos quatro eixos abaixo: 

 

Eixo 01 - A nomenclatura das informações disponibilizadas no Portal da 

Transparência serem diversas daquelas contidas nos critérios utilizados pelo TCEES, 

sendo tais nomenclaturas aceitas em anos anteriores tal como dispostas atualmente 

no Portal da Transparência; 

 

Eixo 02 - Informações alimentadas manualmente no Portal da 

Transparência terem sido lançadas incompletas ou mesmo não serem atualizadas, 

https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/repasse/convenio?acao=2
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pelos servidores responsáveis pela alimentação do sistema administrativo do Portal 

da Transparência; 

 

Eixo 03 - Não automatização das informações do Portal da Transparência, 

com as informações contidas na base de dados dos softwares de gestão pública, 

utilizados pela Prefeitura Municipal de Piúma; 

 

Eixo 04 - Ausência da regulamentação municipal da Lei Federal nº 

13.460/2017, no período da auditoria externa, da Carta de Serviços aos Usuários e 

sua implementação e publicação, já que a ferramenta se encontra disponível no 

Portal da Transparência desde outubro de 2019. A regulamentação municipal 

ocorreu com a edição do Decreto Municipal nº 2.256/2021, onde foi estabelecido 

prazo para os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal elaborar e divulgar 

sua Carta de Serviços ao Cidadão. 

 

Logo, para atendimento dos pontos de controle apresentados pelo corpo 

técnico do TCEES no Relatório de Levantamento nº 01/2021-9 e seus apêndices, 

nos restou claro a necessidade de constante evolução não apenas nas ferramentas 

tecnológicas disponibilizadas pelas empresas fornecedoras dos sistemas de 

informação do Portal da Transparência e dos softwares de gestão pública municipal 

utilizados pela Prefeitura Municipal de Piúma, mas também do empenho dos 

Gestores Municipais no comprometimento de realizar, de maneira sistêmica e 

contínua, a geração e inserção das informações no Portal da Transparência. 

 

Portanto, somente com o trabalho conjunto de todos os Órgãos do Poder 

Executivo de Piúma fará com retomemos às primeiras posições do ranking de 

transparência ativa elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

 

Cabe-nos ressaltar que, não basta apenas realizamos os atendimentos dos 

pontos de controle não atendidos, mas também a mantença daqueles pontos de 

controle que foram atendidos pela Administração Municipal. 
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É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas 

neste Relatório não deve se restringir às situações nele mencionadas, visto que 

foram identificadas mediante exame de informações e documentos constantes no 

Portal da Transparência da Prefeitura de Piúma, cujas informações são atualizadas 

com constância, não se podendo descartar, portanto, a possibilidade de ocorrência 

de outras situações não detectadas. 

 

O trabalho completo desta auditoria encontra-se arquivado na CGM, em 

pasta própria, contendo todos os dados utilizados na produção deste Relatório, cuja 

íntegra será publicada no Portal da Transparência da Prefeitura de Piúma, como 

instrumento de controle e participação social, nos termos do art. 7º, inciso VII, 

alínea “b” da Lei Federal nº 12.527/2011. 

 

Por fim, são estas as proposições que submetemos à apreciação do Exmo. 

Prefeito Municipal, para ciência e providências que entender pertinentes. 

 

 

Piúma (ES), 20 de agosto de 2021. 

 

 

 

Wando Belffi da Costa 
Controlador Geral 

Matrícula 8646 
 

 
 

Eduardo Borges Medeiros 
Auditor Público Interno 

Matrícula 5191 
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