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Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br 
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2500 - Várzea Grande - MT  

 CEP 78125-700    Telefone: (65) 3688-8000 

OFÍCIO Nº 305/CGM/2021                

Várzea Grande-MT, 02 de setembro de 2021. 

 

Para: Secretaria Municipal de Administração  

          Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

          Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

          Secretaria Municipal de Assistência Social 

          Secretaria Municipal de Obras 

 

Assunto: Relatório Técnico nº 11/2021/CGM – Processo nº 21.585-6/2017 - Acórdão 

52/2021 - Cumprimento de Determinação – Lei de Acesso à Informação – Portal da 

Transparência. 

 

Senhor (a) Secretário (a), 

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, encaminhar a 

Vossa Senhoria, para conhecimento e providências, o Relatório Técnico nº 

11/2021/CGM, desta Controladoria, referente à auditoria de verificação do 

cumprimento das determinações contidas no acórdão nº 52/2021-TP do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, proferido nos autos do monitoramento do processo 

n° 21.585-6/2021 para avaliar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão n° 

32/2016/LAI. 

Nesse sentido, informamos que faz necessário cumprir as recomendações 

exaradas no escopo do Relatório Técnico em anexo. 

 

.Atenciosamente, 

 
 

Edson Roberto Silva 
Controlador Geral do Município 

 



 

Para confirmar o estado desse documento consulte:

https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar

Código: 9P7ALgMWYZ

Signatário 1: EDSON ROBERTO SILVA



                                          ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
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AUDITORIA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES 

CONTIDAS NO ACORDÃO Nº 52/2021-TP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, PROFERIDO NOS AUTOS DO MONITORAMENTO (PROCESSO 

N° 21.585-6/2021) PARA AVALIAR O CUMPRIMENTO DO TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE GESTÃO N° 32/2016/LAI, HOMOLOGADO POR MEIO DO 

ACORDÃO N° 239/2016-TP (PROCESSO N° 7.259-1/2015), CUJO OBJETO É A 

ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA COM AS 

EXIGÊNCIAS DA LEI 12.527/2011 – LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 

 

 

Várzea Grande 

2021. 
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Relatório Técnico nº: 11/2021 

Processo TCE/MT  nº: 21.585-6/2017 

Decisão TCE-MT Acordão N° 52/2021 

Principal: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Assunto: 

AUDITORIA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS 

DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ACORDÃO                         Nº 

52/2021-TP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO,  PROFERIDO NOS AUTOS DO MONITORAMENTO 

(PROCESSO N° 21.585-6/2021) PARA AVALIAR O CUMPRIMENTO 

DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO N° 32/2016/LAI, 

HOMOLOGADO POR MEIO DO ACORDÃO                       N° 

239/2016-TP ( PROCESSO N° 7.259-1/2015), CUJO OBJETO É A 

ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA 

PREFEITURA COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI 12.527/2011 – LEI DE 

ACESSO A INFORMAÇÃO. 

 

 
 

Equipe Técnica: Aracelly Ferreira Campos (Auditor municipal de Controle Interno) 

Sandra  Elisa Miranda (Assessor Técnico) 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Deliberação que originou o trabalh 

 

Em observância à Ordem de Serviço nº 13/2021, apresenta-se o Relatório Técnico acerca 

da verificação do cumprimento das determinações contidas no Acordão n° 52/2021, do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,  proferido nos autos do monitoramento 

(processo n° 21.585-6/2021) para avaliar o cumprimento do Termo de Ajustamento de 

Gestão n° 32/2016/LAI, homologado por meio do Acordão n° 239/2016-TP (Processo n° 
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7.259-1/2015), cujo objeto é a adequação do Portal da Transparência da Prefeitura com 

as exigências da lei 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação. 

 

1.2. Objetivo e Questões de Auditoria 

 

O presente trabalho de auditoria teve como escopo acompanhar a implementação 

das determinações, constantes no Acordão n° 52/2021, processo nº 21.585-6/2017, 

decorrentes do Termo de Ajustamento de Gestão nº 32/2016/LAI, homologado por meio 

do Acordão nº 239/2016-TP, para verificar a adequação do Portal da Transparência da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande com as exigências da Lei de Acesso a Informação 

n° 12.527/2011, consignando as providências que foram tomadas.  

Por oportuno, cabe destacar que a responsabilidade por conceber, implantar, 

manter e monitorar controles internos é do gestor do órgão e/ou secretária, cabendo à 

auditoria interna ou ao órgão de controle interno, avaliar a qualidade desses controles. 

 

1.3. Metodologia utilizada 

 

Para realização da auditoria, utilizou-se procedimentos de análise documental, bem 

como verificação junto às Secretarias e Portal da Transparência da Prefeitura de Várzea 

Grande, das medidas adotadas para cumprimento das determinações contidas no 

Acórdão n° 52/2021. Utilizou-se, também, a Lei nº 12.527 de 18.11.2011 e as demais 

legislações correlatas. 

 

1.4. Visão Geral: 

 

A transparência na administração pública vem ganhando força desde a 

promulgação da Constituição de 1988. A Carta Magna tratou do acesso à informação, da 

publicidade e da participação do usuário na administração pública. 

O acesso à informação foi elencado como um dos direitos e garantias 

fundamentais constantes do art. 5º, incisos XIV e XXXIII, que seguem:   
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XIV “é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional”.  

XXXIII “todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 

sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

 

Entre os normativos infraconstitucionais que versam sobre tema, merece destaque, 

também,  a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que 

dispõe, entre outras coisas, sobre a ampla divulgação dos instrumentos de 

transparência na gestão fiscal, inclusive, em meios eletrônicos de acesso público, o 

incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, da lei de diretrizes orçamentárias e 

dos orçamentos. A LRF trata, também, da disponibilização, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Ato Contínuo, a Lei nº 12.527/11 denominada Lei de Acesso à Informação - LAI, 

regulamentou o dispositivo constitucional, determinando-se que as entidades públicas 

divulguem na internet, em linguagem clara e de fácil acesso, dados sobre a 

administração pública, assim como prestem informações sobre suas atividades a 

qualquer cidadão interessado 

A LAI (art. 6º, incisos I e II) define como responsabilidade dos órgãos e entidades 

do poder público, a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela 

e sua divulgação, assim como, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 

integridade. “A LAI representa uma mudança de paradigma em matéria de 

transparência pública, pois define que o acesso é a regra e o sigilo, a exceção. 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar acesso às informações públicas, 
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isto é, aquelas não classificadas como sigilosas, conforme procedimento que observará 

as regras, os prazos, os instrumentos de controle e os recursos previstos”1. 

Nesse sentido, o trabalho realizado, no presente Relatório Técnico de Auditoria, 

busca monitorar e garantir efetividade ao controle social e transparência das 

informações. 

 

2. Da Determinação: 

O Acordão n° 52/2021, processo nº 21.585-6/2017 do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso, visando o cumprimento dos normativos que regulamentam o 

acesso à informação, elencou as determinações que dever ser disponibilizadas no Portal 

da Transparência da Prefeitura de Várzea Grande, são elas:  

a) Os balancetes mensais de verificação, o balanço anual consolidado e o 

respectivo parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas e a decisão do Legislativo 

Municipal, por exercício financeiro (subitens 1.1 e 1.2); 

 b) Os relatórios anuais de avaliação do Plano Plurianual – PPA, com informações 

dos resultados dos programas, objetivos e metas, assim como da execução física e 

financeira das ações (subitem 3.8);  

c) A legislação tributária vigente acerca das renúncias de receitas (subitem 3.12);  

d) A relação atualizada dos órgãos e entidades não autorizados e autorizados a 

promover adesão à ata de registro de preços, com os respectivos quantitativos e valores 

autorizados (subitens 3.19 e 3.20);  

e) A relação atualizada e do detalhamento dos repasses concedidos por meio de 

convênios, parcerias ou instrumentos congêneres, contendo, no mínimo, tipo e número do 

instrumento, entidade beneficiada, data de benefício, data de encerramento, situação, 

objeto, valor conveniado e valor transferido (subitem 3.25);  

f) Os documentos dos processos de seleção de instituições públicas ou privadas 

para celebração de convênios, parcerias ou instrumentos congêneres, contendo, no 

mínimo: termo de referência ou projeto; pareceres técnicos ou jurídicos; edital de 

                                       

1
Manual da Lei de Acesso à Informação para estados e municípios. Controladoria-Geral da União. Secretaria de Prevenção da 

Corrupção e Informações Estratégicas. 1ª edição, Brasília, 2013. 
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chamamento público e os anexos; publicação da justificativa da dispensa do 

chamamento; proposta das instituições participantes; ato de designação da comissão de 

seleção e atas das sessões de julgamento e habilitação (subitem 3.26);  

g) Os documentos referentes à celebração e execução dos convênios, parcerias e 

instrumentos congêneres, contendo, no mínimo: íntegra do Instrumento e seus Termos 

Aditivos; Apostilamentos e anexos, justificativa das alterações, comprovante de 

publicação, plano de trabalho, ato de designação da comissão de 

monitoramento/avaliação e os relatórios emitidos, relatórios de fiscalização in loco, 

prestações de contas e os pareceres técnicos e conclusivos das prestações de contas 

(subitem 3.27);  

h) A relação atualizada e detalhamento dos repasses recebidos por meio de 

convênios, contendo o número do convênio, concedente, data de início, data de 

encerramento, situação, objeto, valor do convênio, valor da contrapartida e valor recebido 

(subitem 3.28);  

i) A relação das obras realizadas no município, contendo a especificação da obra, o 

número do contrato, o endereço ou a especificação detalhada do local em que foi 

realizada, o custo de execução, o período de execução e a data de recebimento (subitem 

3.31);  

j) As informações sobre o custo mensal de manutenção da frota, própria ou 

alugada, por meio de empresa contratada ou serviço próprio de manutenção, contendo a 

especificação do veículo, o custo mensal com manutenção, a quilometragem percorrida, a 

autonomia e o custo total por bem (subitem 3.34); 

 k) Os Relatórios, Pareceres e Recomendações expedidas pelo Controle Interno do 

Município (subitem 3.36). 

 

3. Resultado do Monitoramento:  

Com o escopo de verificar o cumprimento das determinações contidas no Acordão 

n° 52/2021, processo nº 21.585-6/2017 as quais são frutos das determinações contidas 

no Termo de Ajustamento de Gestão nº 32/2016/LAI, homologado por meio do Acordão    

nº 239/2016-TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, buscou-se 
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informações junto às Secretarias e Portal Transparência de Várzea Grande, por meio do 

Ofício Circular n° 011/CGM/2021 e Ofício n° 252/CGM/2021. 

Segue as avaliações monitoradas decorrentes do Acordão n° 52/2021, 

relacionadas as determinações dirigidas à atual Gestão Municipal.  

 

DETERMINAÇÕES: 

  

a) Os balancetes mensais de verificação, o balanço anual consolidado e 

o respectivo parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas e a decisão 

do Legislativo Municipal, por exercício financeiro (subitens 1.1 e 1.2); 

 

Face a esta determinação, verificamos que foram adotadas medidas saneadoras 

aos apontamentos que versam sobre a disponibilização no Portal da Transparência, dos 

balancetes mensais de verificação e o balanço anual consolidado, bem como, das 

legislações vigente acerca das renúncias de receitas. 

 As informações podem ser consultadas da seguinte forma: 

 Acessar o endereço eletrônico institucional:             

   http://www. varzeagrande.mt.gov.br/ 
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 Clicar em Portal Transparência: 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/portal-da-transpar%C3%AAncia 

 

 

 Clicar no link contas Públicas 

 http://www.varzeagrande.mt.gov.br/contas-publicas/17/3541,3540,3539,3625,3637 
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Na aba “Contas Públicas” aparecerão as informações detalhadas e consolidadas. 

 

 

b) Os relatórios anuais de avaliação do Plano Plurianual – PPA, com 

informações dos resultados dos programas, objetivos e metas, assim 

como da execução física e financeira das ações (subitem 3.8);  

 

 

No que tange a esta determinação, analisamos que as informações contendo os 

resultados dos Programas, Objetivos e Metas, pertinentes aos relatórios anuais do Plano 

Plurianual – PPA, ainda, não estão disponibilizados no Portal da Transparência do 

Município. No entanto, a Secretaria Municipal de Planejamento, por meio do Ofício          

n° 2015/SEPLAN/2021, informou a esta Controladoria Geral do Município, que os 

relatórios dos programas mencionados, serão disponibilizados no Portal da Transparência 

até 30/09/2021, em razão do Sistema ainda estar em fase de desenvolvimento do 

respectivo relatório. 
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c) A legislação tributária vigente acerca das renúncias de receitas 

(subitem 3.12);  

 

 

Frente a essa determinação, informamos que as informações acerca da legislação 

tributária vigente sobre as renúncias de receita estão disponibilizadas no Portal da 

Transparência, e pode ser acessada da seguinte forma:  

 

 Acessar o endereço eletrônico institucional:  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ 

 

 Clicar em Portal Transparência: 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/portal-da-transparencia 

 

 Clicar em Lei de Renúncia: 

http://varzeagrande.mt.gov.br/lei-de-renuncia/17/3619. 
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 Na aba “Lei de Renúncia” selecionar a opção desejada, conforme escolha do consultor. 

 

 

, 
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d) A relação atualizada dos órgãos e entidades não autorizados e 

autorizados a promover adesão à ata de registro de preços, com os 

respectivos quantitativos e valores autorizados (subitens 3.19 e 3.20);  

 

 

Com relação a esta determinação, a Controladoria Geral do Município enviou à 

Secretaria Municipal de Administração o Ofício n° 242/2021, solicitando informações 

acerca da disponibilização, no Portal da transparência, da relação atualizada dos órgãos e 

entidades não autorizados e autorizadas a promover adesão à ata de registro de preços, 

com respectivos quantitativos e valores autorizados. Em resposta, a Secretaria enviou 

informações retiradas do Aplic Tribunal de Contas e alegou, por meio do Ofício 145/SUP-

COMPRAS/2021, que para que seja realizada as determinações encartadas no Acordão 

n° 52/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, “as funções devem estar 

inseridas no Portal da Transparência”.   

Quando esta Controladoria Geral do Município solicitou informações à Secretaria 

de Administração sobre esta determinação, o que se pretendia extrair era se as 

informações contidas neste item e que são de responsabilidade da secretaria, já se 

encontravam disponíveis no Portal da Transparência.  Contudo, a Secretaria de 

Administração, ao invés de responder a solicitação da Controladoria Geral com os 

recursos e providências necessárias para que as informações, objeto dessa 

determinação, fosse sanada, limitou-se a responder que o Portal, ainda, não possui a 

função/aba   para que as informações fossem inseridas e acessível a todos. 

Vislumbramos que a Secretaria de Administração não possui um servidor 

responsável para alimentar o Portal da Transparência com as informações que já 

deveriam estar disponibilizadas e que são de cuidado e responsabilidade da mesma.  

Vale lembrar que a não disponibilização de informações, por quem tem a 

responsabilidade de fazê-lo, é omissão, que gera responsabilidade por descumprimento 

da Lei nº 12.527/11 denominada Lei de Acesso à Informação – LAI, da Constituição 

Federal e, no caso em questão, descumprimento do Acordão n°52/2021 do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, Relatório Técnico – Processo n° 21.585-6/2017 e 
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Termo de Ajustamento de Gestão n° 32/2016/LAI, homologado por meio do Acordão n° 

239/2016-TP (Processo n° 7.259-1/2015). 

e) A relação atualizada e do detalhamento dos repasses concedidos por 

meio de convênios, parcerias ou instrumentos congêneres, contendo, no 

mínimo, tipo e número do instrumento, entidade beneficiada, data de 

benefício, data de encerramento, situação, objeto, valor conveniado e 

valor transferido (subitem 3.25);  

 

 

 Em relação a este item, informamos que foram providenciadas à disponibilização de 

algumas informações acerca dos repasses concedidos por meio de convênio, parcerias 

ou instrumento congêneres, no Portal da Transparência, no intuito de sanar os 

apontamentos que versam sobre esta matéria. As informações podem ser consultadas da 

seguinte forma: 

 Acessar o endereço eletrônico institucional:  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ 
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 Clicar em Portal Transparência: 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/portal-da-transparencia 

 

 

 Clicar no link Repasses e Transferência; 

https://vg.abaco.com.br/transparencia/servlet/wmrepasses. 
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Na aba repasses concedidos preencher os campos da pesquisa e depois clicar em 

“buscar”. Após, aparecerá todos os repasses realizados para a instituição, 

independentemente do termo de parceria. 

 

 

 

As informações que estão disponibilizadas, no Portal, como o demonstrado acima 

descreve, apenas, a relação dos repasses concedidos, número do instrumento, entidade 

beneficiada, data do benefício e valor. 

f) Os documentos dos processos de seleção de instituições públicas ou 

privadas para celebração de convênios, parcerias ou instrumentos 

congêneres, contendo, no mínimo: termo de referência ou projeto; 

pareceres técnicos ou jurídicos; edital de chamamento público e os 

anexos; publicação da justificativa da dispensa do chamamento; 

proposta das instituições participantes; ato de designação da comissão 

de seleção e atas das sessões de julgamento e habilitação (subitem 

3.26); 
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As informações que estão disponibilizadas, no Portal, como o demonstrado acima 

descreve, apenas, a relação dos repasses concedidos, número do instrumento, entidade 

beneficiada, data do benefício e valor. 

No que tange a esta determinação, informamos que as informações podem ser 

consultadas no Portal da Transparência, da seguinte forma: 

 

 Acessar o endereço eletrônico institucional:  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ 

 

 Clicar em Portal Transparência: 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/portal-da-transparencia 

 

 

 Clicar no link Contratos e Licitações 

https://vg.abaco.com.br/transparencia/servlet/wmcontratoslicitacoes?0 

 

Em seguida, clicar na Aba “LICITAÇÃO” para abrir os campos de preenchimento 

das informações a serem pesquisadas e clicar em buscar.  
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Em seguida, no campo ”data da sessão” clicar no anexo do objeto a ser consultado 
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g) Os documentos referentes à celebração e execução dos convênios, 

parcerias e instrumentos congêneres, contendo, no mínimo: íntegra do 

Instrumento e seus Termos Aditivos; Apostilamentos e anexos, justificativa 

das alterações, comprovante de publicação, plano de trabalho, ato de 

designação da comissão de monitoramento/avaliação e os relatórios emitidos, 

relatórios de fiscalização in loco, prestações de contas e os pareceres 

técnicos e conclusivos das prestações de contas (subitem 3.27);  

 

 

Face a este apontamento relatamos que foram adotadas medidas saneadoras   

que versam sobre a disponibilização no portal da transparência dos convênios e parcerias 

contendo, no mínimo a íntegra do Instrumento e seus termos aditivos contendo, no 

mínimo a íntegra do Instrumento e seus termos aditivos e apostilamentos. 

 As informações podem ser consultadas da seguinte forma: 

 Acessar o endereço eletrônico institucional: 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ ;  
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 Clicar em Portal Transparência: 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/portal-da-transpar%C3%AAncia ; 

 

 

 Clicar no link Contratos e Licitações 

https://vg.abaco.com.br/transparencia/servlet/wmcontratoslicitacoes?0 
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Em seguida, clicar na Aba “Contrato” e preencher conforme escolha do consultor. 

 

  

 Em seguida, no campo “tipo de contrato” selecionar a opção “Termo de Parceria” ou 

Termo de Fomento”. 
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Em seguida, no campo ”valor” clicar no anexo do objeto a ser consultado. 

 

 

h) A relação atualizada e detalhamento dos repasses recebidos por 

meio de convênios, contendo o número do convênio, concedente, data 

de início, data de encerramento, situação, objeto, valor do convênio, 

valor da contrapartida e valor recebido (subitem 3.28);  

 

 

Conforme Ofício n° 702/2021/AJ/SMECEL/VG/MT da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, as informações acerca do detalhamento dos 

repasses recebidos por meio de convênios são alimentadas nas receitas, através do 

Sistema de informação e-safira, pela Secretaria de Gestão Fazendária. No entanto, até o 

presente momento, não é disponibilizado no Portal da Transparência da prefeitura. O 

referido portal já possui campo disponível para que as informações, sobre os repasses 

recebidos, sejam disponibilizadas, o que está faltando é que seja designado um servidor 

para inserir, no Portal da Transparência, as informações sobre convênios e Termos de 
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Compromisso firmados, conforme solicitado pelos órgãos de controle e legislações 

pertinentes. 

i) A relação das obras realizadas no município, contendo a 

especificação da obra, o número do contrato, o endereço ou a 

especificação detalhada do local em que foi realizada, o custo de 

execução, o período de execução e a data de recebimento (subitem 

3.31);  

 

 

Perante a esta determinação, contida no Acordão 52/2021 do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, expomos que as informações sobre a relação das obras 

realizadas pelo município, bem como as especificações da obra, número de contrato, 

endereço, custo da execução, período da execução e data de recebimento, das obras, 

ainda, não estão disponibilizadas no Portal da Transparência.  

Assim sendo, diante da ausência das informações, a Controladoria Geral do 

Município expediu o Ofício Circular n° 11/CGM/2021 solicitando às secretarias 

responsáveis pelas obras, informações acerca da disponibilização das informações no 

Portal.   Nesse sentido, a Secretaria de Viação e Obras, em resposta ao Ofício citado, 

informou que estão tomando conhecimento e providências em relação ao Acordão 

52/2021 –TP e requisitando a Servidora Larissa da Costa Morais, matrícula n° 143076, 

para treinamento e consequente início da correta alimentação do Portal da Transparência 

com as informações que são produzidas por sua secretaria.   

 Nessa linha, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, informou, por 

meio do Ofício n° 702/2021/AJ/SMECEL/VG/MT, que as informações sobre as obras que 

a mesma detém, são inseridas no Sistema Geo Obras. Quanto a disponibilização das 

informações no Portal da Transparência, alegou que se faz necessário a parametrização 

de campo específico no Portal e que seja viabilizado acesso para que as informações  

sejam alimentadas.  Todavia, a secretaria não informou a designação de nenhum servidor 

para alimentar o Portal, ou qualquer ofício requisitando a inserção de campo específico 
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para que as informações acerca das obras pertencentes a secretaria, sejam 

disponibilizadas.  

Quanto a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, até o momento da 

finalização deste Relatório Técnico de Auditoria, não respondeu Ofício Circular n° 

11/CGM/2021, da Controladoria Geral do Município, que solicita informações acerca da 

disponibilização no Portal da Transparência das informações das obras, que são de   

responsabilidade da secretaria e que não estão disponíveis, para consulta, no Portal. 

j) As informações sobre o custo mensal de manutenção da frota, própria 

ou alugada, por meio de empresa contatada ou serviço próprio de 

manutenção, contendo a especificação do veículo, o custo mensal com 

manutenção, a quilometragem percorrida, a autonomia e o custo total 

por bem (subitem 3.34); 

 

 

Perante a esta determinação a Controladoria Geral do Município enviou à 

Secretaria Municipal de Administração o Ofício n° 242/2021, solicitando informações 

acerca desta determinação. Entretanto, nenhuma informação acerca da disponibilização, 

no Portal da Transparência, relacionados a frota do Município foi informada.   

A Secretaria de Administração, dentro da sua estrutura, possui o Setor Central de 

Transporte da Prefeitura de Várzea Grande.  Dessa forma, o respectivo setor deve ser o 

ponto onde todas as informações, sobre a frota do município, precisam estar 

concentradas, bem como consolidar as informações, relacionadas a frota, de todas as 

secretarias.  

Nesse sentido, o Setor Central de Transporte da SAD, é quem tem competência 

para disponibilizar as informações sobre o custo mensal de manutenção da frota, própria 

ou alugada, por meio de empresa contatada ou serviço próprio de manutenção, contendo 

a especificação do veículo, o custo mensal com manutenção, a quilometragem percorrida, 

a autonomia e o custo total por bem, no Portal da Transparência. 
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As informações relativas a frota do município, não estão disponibilizadas no Portal 

da Transparência, por não possuir, como já abordado anteriormente, um servidor 

responsável para alimentar o Portal com as informações que já deveriam estar 

disponibilizadas e que são de cuidado e responsabilidade do Setor Central de Transporte. 

Novamente ressaltamos que a não disponibilização de informações, por quem tem a 

responsabilidade de fazê-lo, é omissão, que gera responsabilidade por descumprimento 

da Lei nº 12.527/11 denominada Lei de Acesso à Informação – LAI, da Constituição 

Federal e, no caso em questão, descumprimento do Acordão n°52/2021 do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, Relatório Técnico – Processo n° 21.585-6/2017 e 

Termo de Ajustamento de Gestão n° 32/2016/LAI, homologado por meio do Acordão n° 

239/2016-TP (Processo n° 7.259-1/2015). 

 

k) Os Relatórios, Pareceres e Recomendações expedidas pelo Controle 

Interno do Município (subitem 3.36). 

 

 

A Controladoria Geral do Município, diante dessa determinação providenciou a 

inclusão das informações relativos a Relatórios, Pareceres e Recomendações expedidas 

por ela, no Portal da Transparência.  

As informações podem ser consultadas da seguinte forma: 

 

 Acessar o endereço eletrônico institucional: 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ 

 

 Clicar em Portal Transparência: 

 http://www.varzeagrande.mt.gov.br/portal-da-transpar%C3%AAncia ;  
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 Clicar em Controle interno 

 http://www.varzeagrande.mt.gov.br/arquivos/97/343,3671,3672,3673/15. 

 

 

Em seguida, clicar no tópico a ser consultado conforme escolha do consultor. 
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Considerando as situações relatadas, observou-se, de modo geral, que as 

determinações contidas no Acordão 52/2021, estão sendo atendidas pelas secretarias 

que detém as informações que foram requisitadas.  

Notou-se, de forma específica, que o maior desafio enfrentado em relação a 

ausência de informações no Portal da Transparência da Prefeitura de Várzea Grande, 

está no fato de que algumas secretarias não disponibilizam as informações, porque não 

possuem um servidor designado e habilitado para alimentar o Portal com as informações 

que são de suas incumbências. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Por todo exposto, concluímos que as secretarias detentoras das informações que 

carecem de ser disponibilizadas no Portal da Transparência, por determinação do 

Acordão 52/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e legislações 

oportunas, estão empenhadas em sanar as irregularidades e, portanto, estão inserindo as 

informações no Portal da Transparência, conforme determinado.  

Como já relatado, a LAI (art. 6º, incisos I e II) define como responsabilidade dos 

órgãos e entidades do poder público, a gestão transparente da informação, propiciando 

amplo acesso a ela e sua divulgação. Com isso, entendemos ser estritamente necessário 

que as informações sejam amplamente disponibilizadas pela Gestão Municipal, como 

forma de atender o interesse do cidadão e/ou qualquer interessado.  

 Assim sendo, recomendamos à Secretarias de Viação e Obras,  Secretaria de 

Educação, Culturas, Esporte e Lazer, Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade 

Urbana, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de  Administração que  

designe um servidor, caso ainda não possua, para alimentar o Portal da Transparência 

com as informações que são de suas responsabilidades, de acordo com o que aduz o 

Acordão n° 52/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,  a Lei nº 12.527/11 

denominada Lei de Acesso à Informação - LAI e demais legislações correlatas, 

Por fim, encaminha-se as determinações oriundas do Acordão n° 52/2021 do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e recomendação deste Relatório Técnico 
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de Auditoria para conhecimento e tomada de providências, com vistas a sanar as que 

necessitam de serem atendidas. 

Urge salientar que esta Controladoria Geral do Município realiza, por meio deste 

Relatório Técnico, dever funcional com base nas competências que lhes são conferidas 

pelo Capítulo II, parágrafo 2°, inciso IV do Regimento Interno da Controladoria Geral do 

Município de Várzea Grande – CGM/VG. Vejamos: 

 

Art 2°: A Controladoria Geral do Município (CGM) 

compete: 

IV: apoiar o controle externo no exercício de 

sua função institucional (grifo nosso). 

 

 

 

É o Relatório. 

 

Várzea Grande, 01 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Aracelly F. Campos 

Auditora Municipal de Controle Interno 

 

 
 
 

Sandra Elisa Miranda 

Assessor Técnico 
 

 
 



 

Para confirmar o estado desse documento consulte:

https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar

Código: J6NpmTLQi8

Signatário 1: ARACELLY FERREIRA DE CAMPOS
Assinado com (Senha) por ARACELLY FERREIRA DE CAMPOS em 01/09/2021 às 15:02 de Brasília

Signatário 2: SANDRA ELISA MIRANDA
Assinado com (Senha) por SANDRA ELISA MIRANDA em 01/09/2021 às 15:02 de Brasília
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HOMOLOGO o presente Relatório Técnico n° 11/2021 acerca cumprimento das 

determinações contidas no Acordão nº 52/2021-TP do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, proferido nos autos do monitoramento (processo n° 21.585-6/2021) para 

avaliar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão n° 32/2016/LAI, homologado 

por meio do Acordão n° 239/2016-TP (processo n° 7.259-1/2015), cujo objeto é a 

adequação do Portal da Transparência da prefeitura com as exigências da lei 12.527/2011 

– Lei de acesso a informação. 

 

 

 

Encaminha-se para as Secretarias Municipal de Viação e Obras, Secretaria de Educação, 

Cultura Esporte e Lazer, Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Secretaria 

de Assistência Social e Secretaria de Administração  para conhecimento e providências e 

para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para conhecimento. 

       

                                                       

 

 

                                                                  Várzea Grande 01 de setembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Edson Roberto Silva 

Controlador Geral do Município. 

 

 
 



 

Para confirmar o estado desse documento consulte:

https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar

Código: SiEUhcS7lE

Signatário 1: EDSON ROBERTO SILVA
























