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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 38 DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre procedimentos a serem observados
para inclusão de dados do Portal da Transparência e
procedimentos relacionados à Ouvidoria Municipal.A Controladoria Geral do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso desuas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.807/2011, art. 31 e 74 daConstituição Federal de 1988, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, pela Resolução TCE/ESnº 227/2011; Considerando que as Resoluções do TCEES possuem abrangência aos Órgãos daAdministração Municipal;Considerando que a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) eLei Complementar nº 131/2009 (Lei de Transparência), disciplinou mecanismos de acesso àinformação e controle social;Considerando que a Controladoria Geral do Município, nos termos da LeiMunicipal nº 1.966/2013 é responsável pela Ouvidoria Municipal.Considerando a necessidade de regulamentar a forma de envio de informação edefinir responsáveis por realizar a alimentação de dados no Portal da Transparência daPrefeitura; Considerando a necessidade de regulamentar o processamento eletrônico doschamados da Ouvidoria Municipal, que agiliza o atendimento ao cidadão;Considerando que a Controladoria Geral disponibiliza o Portal da Controladoria,com seus módulos de Ouvidoria e de Transparência Pública, ferramentas já implantadas e empleno funcionamento;

RESOLVE:

TÍTULO I
DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DA OUVIDORIA

CAPÍTULO I
DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DA OUVIDORIA

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Disciplinar diretriz quanto à remessa de informações, banco de dados,documentos e imagens para o Portal da Transparência, relativos aos Sistemas de Contabilidade,Gestão de Pessoal, Aquisições e Contratações, bem como, disciplinar procedimento relativo aosassuntos pertinentes à Ouvidoria Municipal.
Parágrafo único – As diretrizes que tratam o caput deste artigo serão realizadas no Sistema deAdministração do Portal da Controladoria Geral de Piúma, em sua área restrita, disponívelatravés do link < http://controladoria.piuma.es.gov.br/portal/sistema/>.

CAPÍTULO II
DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SEÇÃO I
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Administração - SEMAD será responsável:I- pela inserção das informações relacionadas ao Sistema de Gestão de Pessoal;II- pela inserção das informações relacionadas ao Sistema de Aquisições eContratações;
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III- por designar, através de Portaria, o servidor responsável por realizar oslançamentos na área restrita do Portal da Transparência;IV- por solicitar a Controladoria Geral o cadastramento ou inativação de usuárioresponsável pela inserção das informações relacionadas ao Sistema de Gestão de Pessoal eSistema de Aquisições e Contratações.
Parágrafo único - A solicitação de cadastro e inativação de usuário, que trata oinciso IV, deverá ser feito mediante memorando, contendo a indicação do nome e CPF dousuário, e e-mail institucional da Unidade Executora, acompanhado de via original da Portaria.
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda – SEMFA será responsável:I- pela inserção das informações relacionadas ao Sistema de Contabilidade;II- por designar, através de Portaria, o servidor responsável por realizar oslançamentos na área restrita do Portal da Transparência;III- por solicitar a Controladoria Geral o cadastramento ou inativação de usuárioresponsável pela inserção das informações relacionadas ao Sistema de Contabilidade.
Parágrafo único - A solicitação de cadastro e inativação de usuário, que trata oinciso IV, deverá ser feito mediante memorando, contendo a indicação do nome e CPF dousuário, e e-mail institucional da Unidade Executora, acompanhado de via original da Portaria.
Art. 4º - A Controladoria Geral do Município - CGM será responsável:I- pelo monitoramento das informações inseridas no Portal da Transparência,alertando os responsáveis em caso de inconsistências;II- capacitação dos servidores que irão operar os Sistemas que envolvem o Portalda Transparência, através da área restrita;III- divulgação de todo o Sistema que envolve o Portal da Transparência, tanto noâmbito do Poder Executivo, Legislativo e entidades de Controle Social;IV- realizar o cadastramento de usuário, quando solicitado pelas UnidadesExecutoras, disponibilizando o login e senha provisória de acesso do usuário;V- realizar a inativação de usuário, quando solicitado pelas Unidades Executoras.
Parágrafo único - A senha provisória e login de acesso será encaminhada pelaControladoria Geral, em até 02 (dois) dias úteis da solicitação da Unidade Executora, cabendo aousuário modificar a senha em até 05 (cinco) dias corridos do recebimento do e-mail, casocontrário, ter-se-á que fazer novo pedido.
Art. 5º - Para o atendimento dos artigos 2º, incisos I e II e 3º, inciso I, serãoobservados os prazos descritos a seguir:

SISTEMA PRAZOSGestão de Pessoal Até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente ao mês decompetência do pagamentoAquisições e Contratações Concomitante com a publicação oficial, para os atos daCPL/Pregão.Os instrumentos elaborados pela Gerência de Contratos serãopublicados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente daassinatura: do Contrato, da Ata de Registro de Preços, do TermoAditivo e/ou do Apostilamento.Contabilidade Para fins de adequação a esta Instrução Normativa, aspublicações observarão os seguintes prazos:1ª quinzena de janeiro/2016 – Até 29/01/2016;2ª quinzena de janeiro/2016 – Até 15/02/2016;1ª semana de fevereiro/2016 – Até 19/02/2016;2ª semana de fevereiro/2016 – Até 24/02/2016;3ª semana de fevereiro/2016 – Até 29/02/2016;
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4ª semana de fevereiro/2016 – Até 02/03/2016;1ª semana de março/2016 – Até 10/03/2016;2ª semana de março/2016 – Até 15/03/2016;A partir de 15 de março de 2016 – 1º (primeiro) dia útilsubsequente à data do registro contábil
Art. 6º - A veracidade e a autenticidade das informações inseridas no Portal daTransparência são de inteira responsabilidade da Unidade Executora e do servidor designadopor Portaria para essa atribuição, sob as penas da lei.
Art. 7º - O descumprimento de prazos estabelecidos no artigo 5º pelos responsáveisdas Unidades Executoras acarretará advertência verbal, expressa e havendo reincidência,abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade.

SEÇÃO II
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 8º - Para fins de inserção dos documentos no Portal da Transparência as UnidadesExecutoras e seus respectivos responsáveis pelas inserções deverão observar:I - Gestão de Pessoal:a) Os dados eletrônicos serão exportados do software de Recursos Humanos, diretamente aomódulo de transparência de gestão de pessoal do Portal da Controladoria.b) Deverão ser enviadas à Controladoria Geral todas as Portarias publicadas que nomeou, ouexonerou, ou designou qualquer servidor responsável perante o Tribunal de Contas do Estadodo Espírito Santo, conforme rol expresso no art. 144, da Resolução TC nº 261/2013 – RegimentoInterno, com o fim de atualizar o módulo “Responsabilidades”, contido na página principal doPortal da Controladoria, no prazo de até 15 (quinze) dias da data da publicação.II – Aquisições e Contratações:a) Serão inseridos através da área restrita do Portal da Transparência, as informaçõessolicitadas pelo Portal para cadastro e todos os documentos inerentes aos atos externos doprocedimento licitatório, bem como, aqueles correspondentes à contratualização/aquisição, emformato digital, obedecidos à tabela a seguir:
DOCUMENTOS FORMATO OBSERVAÇÃO:Cadastro de: Licitação,Contrato, Ata de Registro dePreço, Termo Aditivo,Apostilamento

Texto livre Preenchimento de formulárioeletrônico
Edital de Licitação e Anexos Formato digitalexpedido diretamentepor software Podem ser inclusos sem assinatura,bastando constar informação de“ASSINADO NO ORIGINAL”Demais documentos dalicitação, Contrato, Ata deRegistro de Preços, TermoAditivo e/ou Apostilamento Formato digital,digitalizadoexternamente Deverão ser digitalizados osdocumentos originais para inserção

b) No processo licitatório advindo da SEMAD/CPL, deverá conter a Certidão de Conformidade
(Anexo III) emitida pela SEMAD/CPL, para ser aceito no Setor de Contratos, que do contrário,este setor retornará o feito para saneamento.III – Contabilidade:
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a) Os dados eletrônicos serão exportados do software de Contabilidade Pública manualmente edisponibilizados à Controladoria Geral, enquanto não for ativada a exportação automáticadiretamente ao módulo de transparência de Contabilidade do Portal da Controladoria, nosprazos estabelecidos no artigo 5º desta Instrução Normativa.b) Deverá ser enviada à Controladoria Geral a Portaria publicada que nomeou, ou exonerou, oudesignou servidor responsável pela Contabilidade da Prefeitura, no prazo de até 15 (quinze) diasda data da publicação.
CAPÍTULO II

DA OUVIDORIA MUNICIPAL
SEÇÃO I

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 9º - As Unidades Executoras (Secretarias Municipais) serão responsáveis:I- por designar, através de Portaria, o servidor responsável pelo acesso à área restritado Portal da Controladoria;II- por solicitar a Controladoria Geral o cadastramento ou inativação de usuário(s);III- por responder os chamados dos cidadãos, praticando os atos necessários paraatendimento;IV- por manter sigilo funcional das demandas que lhes foram solicitadas;
Parágrafo único - A solicitação de cadastro e inativação de usuário, que trata o incisoII, deverá ser feito mediante memorando, contendo a indicação do nome e CPF do usuário, e e-mail institucional da Unidade Executora, acompanhado de via original da Portaria.
Art. 10 - A Controladoria Geral do Município será responsável:I- por designar, através de Portaria, o servidor responsável pelo acesso à área restritado Portal da Controladoria, que desempenhará a função de Ouvidor, exceto se houver o cargo naestrutura administrativa, quando então será responsável o servidor nomeado;II- por realizar a capacitação do servidor, que irá operar o Sistema da OuvidoriaMunicipal, através da área restrita;III- pela divulgação de todo o Sistema que envolve a Ouvidoria Municipal, tanto noâmbito do Poder Executivo, Legislativo e entidades de Controle Social;IV- por realizar o cadastramento de usuário, quando solicitado pelas UnidadesExecutoras, disponibilizando o login e senha provisória de acesso do usuário;V- por realizar a inativação de usuário, quando solicitado pelas Unidades Executoras.
Parágrafo único - A senha provisória e login de acesso será encaminhada pelaControladoria Geral, em até 02 (dois) dias úteis da solicitação da Unidade Executora, cabendo aousuário modificar a senha em até 05 (cinco) dias corridos do recebimento do e-mail sob pena dasenha expirar e ser bloqueado o acesso ao sistema.

SEÇÃO II
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 11 – Os chamados dos cidadãos, feitos através da Ouvidoria Municipal,poderão se dar:I - eletronicamente, através do Portal da Ouvidoria<http://controladoria.piuma.es.gov.br/portal/pagina/ler/1/ouvidoria>;II - via aplicativo de smartphone denominado “Farol Mobile”;III - pessoalmente, nos locais reservados na Prefeitura.
§1º – Do chamado eletrônico realizado pelo cidadão, na forma do inciso I e IIdeste artigo, será gerado, automaticamente, pelo Sistema da Ouvidoria, um número de registro.
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§2º – Quando o chamado se der na forma do inciso III, deste artigo, caberá aoSetor de Protocolo:a) Oferecer ao cidadão o formulário próprio (Anexo II), para o seupreenchimento, sob orientação do servidor do setor;b) Inserir no Sistema da Ouvidoria1 com geração de um número de protocoloque será escrito no próprio formulário no local indicado, após opreenchimento do formulário;c) Devolver o formulário ao requerente, informando-o de como acompanhar atramitação e de como a resposta lhe será dada, se houver identificação dorequerente;d) Utilizar o email corporativo da Controladoria, por meio do login:protocolo.ouvidoria@controladoria.piuma.es.gov.br, para informar aocidadão requerente a sua resposta, caso o mesmo não tenha acesso à internetou não possua email pessoal.
Art. 12 – O chamado será recebido pela Ouvidoria que fará o juízo de valor inicialtomando as medidas para o encaminhamento, ou retorno ao cidadão para esclarecer possíveisdúvidas, ou para resposta direta.
Art. 13 – Caberá a Unidade Executora demandada tomar as medidas necessáriaspara realizar o atendimento ao cidadão, despachando internamente na área restrita do Portal daOuvidoria.
§1º – Verificando a Unidade Executora que o assunto tratado na solicitação docidadão é de competência de outra Unidade Executora, deverá ser realizado despacho noSistema para a Ouvidoria Municipal, indicando os motivos da devolução, para que estaprovidencie o envio da demanda para a Unidade Executora competente, se for o caso.
§2º – Concluído o chamado pela Unidade Executora, esta despachará no Sistema,para a Ouvidoria Municipal, a resposta a ser enviada ao cidadão.
Art. 14 – A Ouvidoria Municipal avaliará se as informações prestadas sãosuficientes ou se será necessário promover complementação de informação, antes de ser dada aresposta ao cidadão.
Art. 15 – O prazo máximo para conclusão dos chamados e resposta ao cidadãoserá de 20 (vinte) dias, contados da abertura do chamado no Portal da Ouvidoria.
Parágrafo único – Em se tratando de informação indisponível, inconclusa ouclassificada como sigilosa, deverá a Unidade Executora indicar as razões de fato e de direito darecusa.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 16 - O lançamento de informações no Portal da Transparência e daOuvidoria não desobriga a Unidade Executora de fornecer informações, mediante requisição dosÓrgãos de Controle da Administração Municipal, Estadual ou Federal, nos termos da legislação.
Art. 17 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatoresorganizacionais, legais e/ou técnicos assim exigirem, bem como manter o processo de melhoriacontínua dos serviços públicos municipais.

1 www.controladoria.piuma.es.gov.br/ouvidoria
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Art. 18 - A CGM enviará relatórios periódicos (Anexo I), com indicativos documprimento dos prazos e dos percentuais alcançados relativamente aos lançamentosefetuados, ao Gabinete do Prefeito para ciência do Gestor Municipal acerca do cumprimentodesta Instrução Normativa para adoção das medidas cabíveis.
Art. 19 - A inobservância das normas estabelecidas nesta Instrução Normativapelos agentes públicos acarretará instauração de processo administrativo para apurarresponsabilidade, conforme rege o Estatuto do Servidor Público Municipal e demais sançõesprevistas na legislação pertinente à matéria em vigor.
Art. 20 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.Piúma/ES, 26 de janeiro de 2016.

Samuel Zuqui
Prefeito Municipal

Ricardo Rios do Sacramento
Controlador Geral Municipal

Anexos
1 – Anexo I – Formulário Ouvidoria
2 – Anexo II – Relatório da Controladoria
3 – Anexo III – Certidão de Conformidade



Início Final

Sigla

Login

Jornal (DIO) Portal (CGM) Data da Homologação Data de Pub. Portal Nota do Item Nota Geral

Sigla

Login

Jornal (DIO) Portal (CGM) Data da Homologação Data de Pub. Portal Nota do Item Nota Geral

Sigla

Login

Vigência (Mês) Portal (CGM) Nota do Item Nota Geral

Sigla

Login

Vigência (Mês) Portal (CGM) Nota do Item Nota Geral

Janeiro

Fevereiro

Sigla

Login

Avaliação Geral (CGM)

Vigência (Mês) Nota do Item Nota Geral

Usuário

RH

Setor: GERENCIA DE CONTRATOS

Inserção de Licitação nas modalidades: Pregão Presencial e Eletrônico e Chamada Pública (Realizada por Pregão)

LICITAÇÃO

Edital (Publicação)

Avaliação

GECON

PREGÃO

Usuário

Ato Praticado

Edital (Publicação)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Inserção de Licitação nas modalidades: Convite, Tomada de Preços, Concorrência Pública, Chamada Pública (Não realizada por 

Pregão)

PREGÃO

Período do Relatório

Unidade Executora:

Setor: RECURSOS HUMANOS

Usuário

Avaliação

Ato Praticado

Usuário

Setor:

Avaliação Geral (CGM)

Avaliação Geral (CGM)

Avaliação Geral (CGM)

Homologação

Homologação

Legenda: (CC) Carta Convite - (TP) Tomada de Preços - (CP) Concorrência Pública - (ChP) Chamada Pública

Legenda: (PP) Pregão Presencial - (PE) Pregão Eletrônico - (ChP) Chamada Pública

Avaliação

Setor:

CPL

Ato Praticado

Municipio de Piúma - Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral Municipal

ANEXO - I - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Legenda: (CONT) Contrato - (ARP) Ata de Registro de Preço - (ADT) Aditivo

Inserção dos Contratos, Aditivos e Atas de Registro de Preços

Publicação da Folha de Pagamento

Publicação do Contrato (Completo)

Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

Avaliação Inserção das Folhas de Pagamentos e demais Rendimentos

Avaliação Geral (CGM)

Ato Praticado

Portal (CGM)

Usuário

CONTABILIDADE GECONTSetor:

Legenda: (FP) Folha de Pegamento

1. Cada ítem avaliado receberá a nota 0 (Zero) quando não atender a IN_38 integralmente e 10 (Dez) quando atender. Ao final será realizado um cálculo de média proporcional, trazendo assim 

os valores em porcentagem para o Resultado Geral.

2. Quanto ao resultado geral (%): 0 a 60 (Ruim) - 61 a 80 (Bom) - 81 a 99 (Ótimo) - Quando 100 (Excelente)

Legenda Avaliativa: 

Avaliação Inserção dos Dados Contábeis (Emprenhos, Pagamentos, Liquidação, etc)

Ato Praticado

Publicação das infomações contábeis

Fls.:
__________
Rúbrica:
___________

Página: 1
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Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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PREFEITURA DE

CONTROLADORIA GERAL
P I Ú M A

e-OuvCidadão
OUVIDORIA MUNICIPAL

Formulário de Solicitação
Tipo de Solicitação

Dados Pessoais

Dados da Solicitação

Nome*

Nº CPF*

Telefone de Contato*

Endereço*

Bairro*

Descreva a sua Solicitação no campo abaixo.*

Assunto

Cidade/Estado*

e-mail*

Outro Telefone

Sexo*
Masc Fem

Denúncia Fale com a Ouvidoria E-SIC

Denúncia: Neste canal o cidadão poderá denunciar alguma irregularidade ou mau uso do dinheiro público, por agentes públicos ou entidades que recebem dinheiro público. O canal ainda pode 
ser utilizado para denunciar a prestação serviços públicos ineficientes, obras irregulares, utilização inadequada do bem público, em fim, qualquer irregularidade, legalidade ou descumprimento da 
lei por parte dos agentes do poder público.

Fale com a Ouvidoria: Neste canal o cidadão poderá encaminhar sugestões, elogios, reclamações e solicitações, que não sejam denúncias ou solicitação de informação disponível nos canais de 
Denúncia e de Acesso à Informação, respectivamente.

E-SIC: A Lei Federal nº 12.527/2011 regulamentou o direito constitucional de acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal, com atendimento máximo em 20 dias.
Neste canal qualquer pessoa física ou jurídica poderá encaminhar pedidos de acesso à qualquer informação pública produzida ou sob a guarda da Prefeitura Municipal de Piúma.

*Sendo indeferido o pedido relacionado com a Lei de Acesso a Informação, o cidadão poderá apresentar recurso na forma da Lei 1.889/2012 no Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Piúma.
*Nas opções de Denúncia e E-SIC a identificação será obrigatória, já na opção Fale com a Ouvidoria fica facultativo.

* Campo de preenchimento obrigatório

Ouvidoria Municipal - Controladoria Municipal
e-mail: ouvidoria@controladoria.piuma.es.gov.br

Telefone: (28) 3520-5076
Horário de Funcionamento: 08h às 18h

Endereço: Av. Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Ed. Millar, Piúma, ES, CEP 29.285-000

PROTOCOLO:

DATA/HORA:

*Acompanhe sua solicitação no Site  www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/formulario_protocolo

http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/formulario_protocolo
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ANEXO III 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

 

CERTIDÃO DE CONFORMIDADE 

PROCESSO:                                     

 

 

Certifico, para fins de cumprimento do art. 8º, inicio II, alínea “a”, da Instrução 

Normativa 038/2016 (IN-CGM_038-2016), sob as penas da Lei, que inserí, no Portal da 

Transparência, os documentos listados e marcados abaixo, nas suas respectivas datas: 

 

    Edital da Licitação - _____/_____/_____ 

    Extrato da Publicação do Edital da Licitação - _____/_____/_____ 

    Ata da primeira parte da Sessão de Julgamento - _____/_____/_____ 

    Recursos e Contrarrazões - _____/_____/_____ 

    Decisão dos Recursos - _____/_____/_____ 

    Ata da segunda parte da Sessão de Julgamento - _____/_____/_____ 

    Ata da sessão fracassada ou deserta - _____/_____/_____ 

    Extrato da RePublicação do Edital da Licitação - _____/_____/_____ 

    Extrato da Publicação da Homologação/Adjudicação - _____/_____/_____ 

 

 

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2016. 

 

Nome do Servidor/Assinatura/nº matrícula 

 

 
 
 

mailto:controladoria@piuma.es.gov.br
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