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UNIDADE CENTRAL DH CONTROLE INTERNO

Exmo, Presidente da Camara Municipal de Marilandia/ES

Sr. Evandro Verlnelho

RECOMENDACAOUCCIN°01/2018

Considerando  que  a  Constituigao  da  Reptiblica  Federativa  do  Brasil  elenca  os  direitos  e

garantias fundamentais, mos termos do art. 5°, €111:

XXXIII - todos tom direito a receber dos 6rgaos ptiblicos informap5es

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que sefao

prestadas no prazo da lei,  sob pena de responsabilidade, ressalvadas

aquelas cujo sigilo seja imprescindivel a seguranga da sociedade e do

Estado;

Considerando   o   Principio   da   Publicidade   consagrado   pela   Constituigao   da  Reptiblica

Federativa do Brasil, que afirma:

Art,  37.  A  administragao  ptiblica  direta  e  indireta  de  qunlquer  dos

Poderes da Uriao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios

obedecefa  aos  principios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

phohoidnd!e e e;ficte"cta.  (Redacdo dada pela Emenda Constitucional

n° 19, de  1998)

Considerando  a Lei  de  Acesso  a Informapao  n°  12.257/2011  e  o  clever os  6rgaos  ptiblicos

fomentar a transparencia, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja

imprescindivel  a  seguranga  da  sociedade  e  do  Estado,  ben  como  o  direito  de  acesso  aos

registros admihistrativos e a informap6es sobre atos de govemo.

Ademais,  ciente  que  de  o  Portal  da  Transparencia  e  urn  instrumento  de  controle  e  parte

fundamental  a  servigo  da  sociedade,  que  ten  por  objetivo  transformar  a  Administrapao

Municipal  em  uma  organizapao  totalmente  transparente.  E  tendo  em  vista  o  Relat6rio

00047/2017-2  -Processo  TC  05699/2017-1,  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Espirito

Santo, realizado no ano de 2017, contendo a avaliag5o do site e do portal da transpar6ncia da
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Camara Municipal  de Marilandia,  e imprescindivel  que haja correg6es  e  assim uma eficaz

qualidade nas informap5es prestadas a sociedade.

Ressalto   que   obtivemos   em   2017   uma  melhora  na   porcentagem   das   divulgap6es   de

infomac6es no site e portal da transparencia da Camara Municipal em relapao as infomap5es

prestadas  com  base  no  ano  de  2015,  poiem,  conforme  avaliap5o  das  informag6es,  faz-se
necessario  que  seja  realizado  urn  trabalho  ainda  melhor  para  que  consigamos  obter  uma

classificapao mais satisfat6ria.

Portanto, RECOMENDO que os responsaveis pelo site e pelo portal da transparencia estejam

cientes da avaliapao, bern como, seja encaminhado a empresa prestadora de servico do portal

da transparencia oficio  notificando-a para que  se adeque a todas as  exigencias contidas  no

Relat6rio  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Espirito  Santo.     Outrossim,  seja  o  site

abastecido de todos os itens constantes como ausentes.

Marilandia/ES, 28 de fevereiro de 2018

`ulc`   C'.

Isabela Calvi
Chefe da Controladoria Geral
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