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1. OBJETIVO 

 
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da Pesquisa de Opinião, realizada entre os dias 
22 de janeiro e 31 de março de 2015, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Controle e 
Transparência (www.secont.es.gov.br), em que foram votadas as principais demandas de transparência 
da sociedade e acolhidas sugestões de melhorias para o Projeto de Modernização e Ampliação do Portal 
da Transparência do Estado do Espírito Santo. 
 
 

2. INTRODUÇÃO 

 
O Portal da Transparência é o instrumento oficial do Poder Executivo Estadual destinado à divulgação de 
informações relacionadas à gestão governamental, e tem por finalidade, dentre outras, permitir o 
exercício do controle social, contribuir com o controle externo da administração, servir como instrumento 
de prevenção e de combate à corrupção e cumprir as disposições legais da Lei Complementar nº 131, 
conforme esquematizado na figura a seguir. Além disso, o Portal compõe uma rica fonte de dados para 
diversos grupos de usuários, com informações sobre despesas, receitas ou repasses, que inclusive pode 
ser utilizado para construção de indicadores de gestão pública. 
 

 
 
 
O público alvo do Portal é bastante diversificado, sendo composto por usuários com diferentes 
interesses: 

 

Portal 

Controle 
Social

Controle 
Adm.

Prevenção

Cumprir 
LC 131

Fonte de 
Dados

Gestão

Portal

Cidadão

Controle Social

Interesse Particular

Meio Acadêmico

Profissional 
Especializado

Terceiro Setor , Meio 
Empresarial, Imprensa

Público: Gestão e Controle (adm. 
e legal) 
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Cada um dos grupos de usuários possui demandas específicas, conforme exemplificado na figura 
abaixo, para serem atendidas pelo Portal: 
 

 

 

3. DIVULGAÇÃO DA PESQUISA 

 
A pesquisa foi incluída no sítio eletrônico da SECONT no dia 21 de janeiro do presente ano, sendo 
destaque na primeira página do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 23 do mesmo mês, 
quando foi atribuído o caráter oficial da iniciativa de ouvir o cidadão. Também nos dias 23 de janeiro e 29 
de fevereiro houve nova divulgação em Diário Oficial. Diversos sítios institucionais do Estado, incluindo o 
próprio Portal da Transparência, divulgaram a pesquisa através de banners e notícias. 
 
A pesquisa foi ainda divulgada espontaneamente em jornais de grande circulação no Estado, como “A 
Gazeta” e “A Tribuna”, nos dias 22 de janeiro e 26 de fevereiro. 
 

4. RESULTADOS 

 
A pesquisa foi encerrada eletronicamente no dia 31/03/2015, tendo sido contabilizados 672 (seiscentos e 
setenta e dois) votos na enquete e 124 (cento e vinte e quatro) sugestões de melhorias para o Portal da 
Transparência. 
 
A equipe da SECONT alocada no Projeto de Modernização e Ampliação do Portal da Transparência 
compilou os votos e as sugestões apresentadas, conforme demonstrado a seguir. 
 

4.1. Enquete 

Foram escolhidos 13 (treze) assuntos para compor a enquete, que representam temas recorrentes em 
demandas de transparência. A ordenação dos assuntos era alterada diariamente, de forma aleatória. Os 
assuntos, ordenados pela quantidade de votos recebidos, constam do gráfico a seguir. 
 

Cidadão

•Linguagem própria

•Acesso fácil

•Visual agradável da 
tela

•Temas do cotidiano

•Vídeo explicativo

•Glossário

Profissional Especializado

•Atendimento da legislação

•Integridade  informações

•Abrangência

•Pesquisa livre

•Geração de relatorios

•Cruzamento de dados

•Indicadores de gesão

Meio Acadêmico

•Código aberto

•Organização  técnica 
das informações

•Manuais técnicos 
explicativos

•Uso em aplicativos
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Figura 1 – Votos por assunto 

Dentre os assuntos mais votados, ficou definido que os 5 (cinco) primeiros serão incluídos no escopo do 
projeto, quais sejam: percentual de evolução de cada uma das obras; gastos com publicidade 
institucional; repasse direto de recursos a entidades não governamentais; maior detalhamento do 
vencimento dos servidores; e valor investido na execução de cada uma das obras. 
 

4.2. Sugestão livre 

Foi disponibilizado aos participantes da pesquisa um campo livre para efetuar outras sugestões que não 
constavam dos assuntos selecionados, ou até mesmo detalhar os assuntos. 
 
O quadro seguinte fornece uma visão geral dos assuntos que foram mais sugeridos, depois de 
agrupados em temas. 

Sugestões agrupadas por assunto Percentual 

Servidores Públicos 28% 

Receita, Orçamento e Despesa 18% 

Obras 14% 

Contratos com empresas terceirizadas 13% 

Interatividade entre as informações no Portal 7% 

Bens Públicos 5% 

Educação 5% 

Repasses Financeiros entre Entes 5% 

Saúde 5% 
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4.2.1. Contribuições aceitas 

As sugestões foram analisadas pela equipe da SECONT, que avaliou as que seriam pertinentes ao 
escopo do projeto. As contribuições aceitas serão priorizadas e incorporadas ao Projeto do Portal de 
acordo com melhor conveniência e oportunidade da Administração, uma vez que deverá ser avaliada a 
viabilidade técnica. O quadro seguinte fornece uma visão geral das contribuições aceitas: 

Data Texto da Sugestão 

21/01/2015 13:47 Gastos com patrocínios de eventos 

21/01/2015 14:53 
Sugiro colocar informações sobre disponibilidade de leitos, medicamentos, maiores 
informações de serviços de saúde à população em cada unidade de saúde. O mais atualizado 
possível. 

21/01/2015 20:31 Que os dados sejam apresentados de uma maneira mais claras. Acho que há um avanço do 
governo em relação a outros órgãos, pois é oferecido o arquivo txt ou csv. 

21/01/2015 21:11 
Valor detalhado de todas as receitas auferidas pelo estado bem como todos os repasses do 
governo federal e todos os Royalties do petróleo, vale, Samarco, Portos e todos as empresas 
instaladas no estado. 

21/01/2015 21:19 Valor e finalidade dos repasses (todos os repasses) efetuados para os municípios. 

22/01/2015 11:46 Todos os dados deveriam ser atualizados mensalmente e nao trimestralmente como sao 
alguns. 

22/01/2015 11:51 

No site da transparência, deveria existir um campo mostrando quantos por cento da obra já foi 
concluída. Isso possibilita comparar o andamento da obra com o prazo final da obra. Se for 
feita uma pesquisa no site é possível verificar obrar com prazo de conclusao iminiente e ainda 
na fase de projeto. Outra coisa há diversas obras com o prazo de conclusao vencido e sem 
nenhuma observacao o redefinicao de novo prazo. 

22/01/2015 15:40 

É preciso que o portal seja também mais qualitativo e ofereça opções de comparações entre 
anos, meses diferentes e a busca ser mais eficiente, como um google, achando no sistema, o 
termo buscado. É preciso ainda que seja ampliado garantindo que dados além de valores 
financeiros, também sejam contemplados, como prazos, obras em andamento, obras em 
atraso, etcs. 

23/01/2015 13:41 Gasto per capita (quantidade de servidores) em cada Secretaria. 

23/01/2015 17:11 Que se permita a consulta dos dados cadastrais e/ou pagamento aos servidores também a 
partir de seu número funcional. 

23/01/2015 18:53 Sugiro incluir informação sobre: * Controle periódico das metas do PPA; 
* Indicadores de custo por tipo de despesa (exemplo: custo do km de rodovia pavimentada). 

25/01/2015 18:01 Repasse direto de recursos para entidades não governamentais queremos TRANSPARÊNCIA 

26/01/2015 09:38 
Incluir no vencimento dos servidores todas as verbas, como exemplo conselho fiscal, etc etc,. 
Incluir a remuneração dos servidores da Cesan, Banestes, Bandes, etc. 

26/01/2015 09:43 

Detalhar o gasto de Merenda escolar por município ou por superintendência escolar. 
Informar o desempenho da escola no Enem, bem como informar quais escolas funcionam em 
tempo integral, informando o percentual de evasão escolar por séria que ocorreu no ano 
anterior. 

26/01/2015 18:03 

Boa tarde. Creio que um amplo ralo do erário se encontra na contratação de consultorias. 
Portanto, quero sugerir que as consultorias sejam "finalizadas". É preciso que haja retorno dos 
trabalhos dessas consultorias, pois corre a lenda de que inexiste retorno efetivo. Outra 
sugestão é obrigar que as empresas/órgãos públicos deem transparência no Orçamento Anual 
para os funcionários. Observa-se na prática que áreas fins são ignoradas no Orçamento, por 
conta de foco de área meio; principalmente em órgãos de fiscalização e de controle. 
Obrigado 
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Data Texto da Sugestão 

27/01/2015 01:24 Nas informações de obras, falta o endereço da mesma (ou ao menos o cep). 

27/01/2015 11:33 Detalhar o valor da merenda gasta por municipio. 

27/01/2015 18:01 

Penso ser importante que, além do órgão ao qual o servidor está vinculado, seja divulgado o 
setor onde está lotado e o horário de trabalho, para a população ajudar na fiscalização de 
assiduidade e pontualidade. 

Além disso, considero fundamental que os contratos de gestão com as OS estejam 
disponíveis no Portal da Transparência. 
Por fim, acredito que todos os assuntos da Votação criada por vocês deveriam estar no Portal. 

28/01/2015 10:29 Gastos com empresas terceirizadas...alimenta.ção, limpeza, segurança e outras 

28/01/2015 16:49 
Colocar o cronograma da obra, bem como acompanhado de fotos e quando houver atrasos, 
demonstrar de forma suscinta o motivo do atraso e quando o atraso ocorrer devido a má 
prestação do serviço informar em tempo hábil as penalidades da contratada. 

29/01/2015 01:42 
A consulta de patrimônio deveria ser padronizada para todos os órgãos, porém cada órgão 
apresenta de um jeito distinto. 
http://www.transparencia.es.gov.br/menu_orcamento/Patrimonio.asp  

29/01/2015 01:46 Disponibilizar uma consulta dos bens imóveis do governo do estado. 

31/01/2015 09:25 
Toda vez que o fiscal vai realizar a medição da obra para realizar pagamentos ele registra o 
andamento com diversas fotos. Sempre as últimas fotos deveriam ser disponibilizadas 
permitindo ao público acompanhar a obra. 

31/01/2015 15:53 
Deverá conter o custo geral de todos os hospitais, por hospital, incluindo os valores de folha 
de pagamento, bem como os valores pagos aos hospitais terceirizados. 
controle dos veículos por meio de gps, para saber por onde anda tod os os carros do governo. 

02/02/2015 15:12 
Criação de um sistema que informa a receita e a despesa do Estado em tempo real, ou o mais 
próximo disso, em forma de gráfico (Ex: pizza) e na medida em que o cidadão vai clicando em 
cada pedaço as informações serão detalhadas até chegar no CPF e/ou CNPJ final. 

03/02/2015 22:22 

O portal poderia informar por secretaria, órgão, autarquia, gerência, etc.. o número de 
funcionários existentes, sendo estes efetivos, contratados ou comissionados. Um governo que 
busca a eficiência dos gastos públicos deve informar aos cidadãos o número de servidores 
existentes. 

05/02/2015 15:02 
Sugiro inserir análise e comentários dos dados, como por exemplo do orçamento previsto x 
orçamento executado, de forma clara e acessível aos diversos usuários. 

09/02/2015 10:40 
Gostaria de maiores informações sobre cada unidade de saúde, como serviço prestado, 
profissionais disponibilizados por dia, tipo de especialidades, custos individualizado de cada 
uma delas, etc. 

09/02/2015 18:56 gatos com servidores federais a disposiçao do estado 

09/02/2015 19:06 

Recomendá-se que o Estado ao publicar matéria sobre o VALOR final de cada obra, explique 
que embora contratado por R$ 10 o custo final, foi de R$ 15, considerando os REAJUSTES 
estabelecidos nas Cláusulas contratuais. É oportuno lembrar que o domínio técnico intelectual 
do contribuinte, em muitos casos, não é suficiente para entender a matéria. , 

09/02/2015 20:36 

É importante disponibilizar a funcionalidade de mala direta, onde o cidadão cadastra seu email 
e seleciona o intem se seu interesse, seja convênio com municipio, andamento de obra, 
pagamento de servidor, e assim que houver atualização ou liberação de recursos o portal 
enviaria um comunicado para o cidadão cadastrado. O portal de convênios do governo federal 
ja faz algo skmilar ha um bom tempo e a ideia é que amplie o leque de informacoes e o portal 
dispare o comunicado. Do mais, parabéns pela iniciativa. 

10/02/2015 12:52 No gastos com pessoal, que seja permitido o acesso facilitado aos dados de cada servidor, na 
seguinte aba: Despesas por Órgão e Vínculo -> Mês > Órgão > Tipo de Vínculo. Que no item 
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Data Texto da Sugestão 
"Quantidade", seja possível abrir a listagem de todos os servidores de cada cargo, para 
facilitar a pesquisa. 

11/02/2015 13:07 Nas consultas de remuneração do servidor separar o valor referente ao cargo efetivo do cargo 
comissionado 

19/02/2015 16:10 Favor detalhar o valor dos honorários sucumbenciais da Procuradoria Geral do Estado. 

19/02/2015 18:15 ORÇAMENTO PREVISTO E EFETIVAMENTE REALIZADO. 

19/02/2015 19:04 

Divulgar o por quê de paralisação de obras ou o por quê de que o cronograma não está sendo 
cumprido. Exemplo: Rodovia Leste-Oeste iniciada no 2º Governo de Paulo Hartung, com 
previsão de conclusão em 540 dias. Concluiu-se seu Governo, de Casagrande e a obra não 
está concluída. Outro exemplo: Obra de construção do Quarte do CBMES em Vila Velha. 

20/02/2015 11:29 Gastos com cartão cooporativo 

20/02/2015 11:55 Os contratos detalhados com as Organizações Sociais deveriam estar no Portal da 
Transparência. 

20/02/2015 18:50 Gastos com os imóveis alugados pelo estado para funcionamento de órgãos públicos. 

25/02/2015 12:31 valor dispendido por aluno 

25/02/2015 12:33 custo de cada pacientes 

25/02/2015 12:34 custo de cada aluno 

25/02/2015 12:35 valor de pessoal mantido pelo poder público nas entidades sem fins lucrativos 

25/02/2015 12:36 número de pessoal, pagos pelo poder público, prestando serviço nas entidades sem fins 
lucrativos 

27/02/2015 16:00 
Sugiro disponibilizar no Site da Transparência a relação das empresas beneficiadas com 
incentivos fiscais e, de acordo com a sua arrecadação, quais os valores dos benefícios a elas 
concedidos. 

02/03/2015 12:17 Linguagem clara com relação a aditamentos de qualquer natureza de contrato. 

02/03/2015 13:46 Valores mensais com aluguéis de salas e/ou prédios para funcionamento dos órgãos públicos 
(Secretarias, Autarquias, PGE, dentre outros) 

10/03/2015 01:47 
Deveriam ser apresentados os dados consolidados e separados por tipo de gasto (educação, 
saúde, transportes, etc.) em cada cidade. 

10/03/2015 19:37 

Sugestão: Quando estiver realizando um obra é importante demonstrar um quadro com fotos 
pelo menos mensalmente do andamento da obra, bem como o percentual executado. Quando 
houver atraso mencionar os motivos do atraso bem como dizer quais são as providências que 
a Administração pública está tomando para resolver o problema. 

13/03/2015 12:49 

Deveria ser melhor explicitado o percentual de cargos comissionados, DTs e efetivos com 
relação ao total do Estado. Ainda, deveria constar o percentual de cargos comissionados e 
funções gratificadas ocupadas por servidores de carreira, de modo a valorizar o servidor 
público e dar transparência às nomeações. 

16/03/2015 11:03 Valores salariais dos funcionários seja apresentado por matrícula ou cargo, sem nome, 
evitando exposição indevida. 

16/03/2015 13:07 
Após cadastro prévio, cada cidadão poderia mapear os assuntos que lhe interessem e receber 
as informações por email, facilitando o acesso e o tratamento de dados por parte do 
requerente. 

16/03/2015 17:31 
Informar os cargos do poder executivo, detalhando a quantidade existente de vagas de cada 
cargo, quantidade que está preenchida, quantidade que está de licença, cedido ou em outra 
função. 
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Data Texto da Sugestão 

16/03/2015 17:36 

Informar os cargos do poder executivo, detalhando a quantidade existente de vagas de cada 
cargo, quantidade preenchida, quantidade de licença, cedido ou em outra função. A 
informação é importante para o cidadão, para que ele controle se os processos seletivos para 
contratação de servidores em designação temporária servirá pra preencher vagas privativas 
de servidores concursados ou se irá preencher vagas decorrentes de situação transitória. 

17/03/2015 01:28 O cargo dos servidore como medicos não estão saindo com a especialidade. Isro dificulta o 
controle dos dts pelos concursados 

19/03/2015 12:43 

Srs. bom dia. Tenho interesse em vários assuntos, mas ao marcar na relação feita acima esse 
procedimento não é possível?!? Então os interesses são: 1. gastos com obras; 2. gastos com 
pessoal; 3. repasses aos municípios; 4. gastos com a saúde; Att. Isabela de Freitas Costa V. 
Pylro 

19/03/2015 20:35 

Ser disponibilizado no portal da transparência os servidores que se encontram em licença 
para trato de interesses particulares, indicando o cargo e a justificativa e o período. OBS:10 
anos é muito tempo e segura vagas de servidores, muitas vezes prejudicando o serviço 
público. 

23/03/2015 19:04 

informar o nome do servidor que se encontra em licença sem vencimento, cargo, periodos. a 
partir de 2001 foi aumentado de 04 para 10 anos o prazo maximo para licença sem 
vencimento o que a nosso ver é muito grande. Prejudica o bom andamento do serviço publico 
uma vez que até categorias como de professor , medicos e de segurança publica podem optar 
pela referida licença. 

26/03/2015 17:52 Disponibilizar as medições pagas das obras 

 

4.2.2. Contribuições não relacionadas ao Portal 

O quadro seguinte fornece uma visão geral das contribuições que não estão relacionadas ao escopo do 
projeto e o encaminhamento que será dado a cada uma delas. 

 

Data Texto da Sugestão Encaminhamento 

21/01/2015 23:47 Poderíamos escolher mais de uma opção por vez, para não ter que 
entrar mais vezes para votar Fora de contexto 

22/01/2015 14:12 

DT da Educação foi um absurdo a contagem do tempo de serviço 
este ano, há professores antigos desempregados, pois contaram 
tempo de outros estados, e sendo que outros estados não contam o 
do ES. Viva PH 

Enviar sugestão para 
SEDU 

22/01/2015 14:31 

O portal da transparência também deve divulgar a remuneração dos 
servidores aposentados e pensionistas da assembleia legislativa, 
tribunal de contas, ministério público e poder judiciário já que quem 
administra esses benefícios é a autarquia vinculada ao executivo 
IPAJM qua atualmente só divulga dados referentes ao poder 
executivo. 

Autonomia dos 
Poderes 

22/01/2015 19:58 

Audiência Pública : Estudos preliminares deixados por nós na SEP, 
no final de 2014, mostram uma metodologia diferente daquele que é 
praticada. Para ser objetivo :: As demandas coletadas.nas Micro 
regiões não são respondidas ou mesmo disponibilizadas pelo 
governo Órgãos e Entidades solicitadas. O custo da Audiência pode 
ser diminuído se recepção for de responsabilidade do Município que 
recebe a Audiência, se houver negociação com os hotéis para 
diminuir o valor das diárias, dos restaurantes, do transporte 
etc...Angelo André. Economista .....,. , 

Enviar sugestão para 
SEP 
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Data Texto da Sugestão Encaminhamento 

22/01/2015 20:10 

O Valor do Contrato de limpeza e conservação predial do Ed Fábio 
Ruschi, deve ser contratado e executado por uma só empresa 
atendendo todas as Secretarias lá instaladas.Somos sabedores que 
este contrato é medido por metro quadrado e não vemos dificuldade 
de medir as áreas de cada secretaria e aplicar percentualmente o 
valor mensal pela pára de cada secretaria.Chega a ser ridículo a 
nível de Gestão e Fiscalização no MESMO Andar (uma Empresa 
limpe a ala do mar outra a ala da Cidade. Estudos neste sentido 
foram deixados em 12/2014 na SEP A Gestão de contrato é o meio 
prático onde age a corrupção. 

Enviar sugestão para 
SEGER 

23/01/2015 01:59 Disponibilizar os relatórios de auditoria no site. Isso sim é 
transparência. O resto é balela... 

Enviar sugestão para 
SECONT 

23/01/2015 11:23 

Sugiro que para acessar vencimento dos servidores o contribuinte 
deva se identificar com CPF ao menos. Justificativa: Após 
visualizarem meu salário no portal, falsários fraudaram meus 
documentos e conseguiram, junto à Caixa Econômica Federal, 
empréstimo consignado no valor de 30 mil reais, e tentaram fazer o 
mesmo com outras pessoas mas eu já havia avisado à SEGER. 
Estou na justiça contra a Caixa Econômica para rever minhas perdas 
desde junho de 2014 e até agora não consegui. Att, Elaine Karla de 
Almeida. 

Contrária à legislação 

23/01/2015 13:36 

Se for possível sempre mandar o detalhamento com mais clareza 
dos vencimento .Tive um problema dinheiro a mais no meu 
vencimento ,não tive como descobrir ai no outro ano foram 
descontado isto é correto mas pelo dialogo que tivemos ficou como 
Eu sabia, mas não sabia justo por causa do detalhamento . ERA 
final de ano. E com isto acontecido fica sempre uma angustia não 
tive como ser entendida fora descontando e até hoje não entendi 
bem, mas concordei em descontar. 

Enviar sugestão para 
SEGER 

23/01/2015 15:14 
Palhaçada o governo querer que os professores em formação 
paguem a conta dos gastos públicos, negando as licenças 
remuneradas. Nosso salário é o menor do funcionalismo. 

Enviar sugestão para 
SEDU 

23/01/2015 15:58 

Ampliar divulgação de todos os concursos do governo do ES. 
Inclusive mantendo todo o histórico de nomeações e atos 
envolvendo os concursos de forma permanente, atuais e de anos 
anteriores. Principalmente os de auditor fiscal estadual e auditor do 
estado, entre outros. Assim dará mais transparência. O que não 
existe hoje, pois não conseguimos localizar o andamentos desses 
concursos de anos anteriores e atuais no site do governo do es. 

Enviar sugestão para 
SEGER 

23/01/2015 16:03 Marquei 3 itens que acho uma VERGONHA-porem o sistema só 
aceita 01-então não me interessa nenhum outro Fora de contexto 

24/01/2015 11:44 Quero saber das despesas do Judiciário e do Legislativo. Autonomia dos 
Poderes 

24/01/2015 17:00 Porque os funcionários (dt)não estão renovando os contratos ja que 
há necessidade de funcionário na sesa e nos setores dos hospitais 

Enviar sugestão para 
SESA 

27/01/2015 12:32 

Não omitir no portal as informações quando conveniente ao governo, 
por exemplo o que hoje esta ocorrendo na pagina dos funcionários 
da SESA. Informação hoje omitida para favorecer o governo, afinal 
tais informações são de extrema importância para acompanharmos 
as renovações de contrato hoje, fato q bate de frente com o 
concurso em voga e as não convocações dos aprovados. 

Enviar sugestão para 
SESA 

27/01/2015 18:01 
Prezados, 
Sugiro que seja publicada no Portal da Transparencia uma relação 
atualizadas dos agentes públicos e/ou políticos que respondam a 

Autonomia dos 
Poderes 
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ações de improbidade administrativa nos órgãos judiciais 
competentes. 

28/01/2015 14:47 
Número total da frota de veículos do Estado, indicando se são 
próprios ou alugados, placa, consumo de combustível mensal e 
anual e gasto com manutenção. 

Enviar para SEGER 

28/01/2015 19:16 
Exposição do valor que os servidores do Poder Judiciário e 
Ministério Público percebem a título de vale refeição, auxílio 
alimentação e diárias. 

Autonomia dos 
Poderes 

28/01/2015 22:57 

A Corregedoria Geral da Polícia Civil e da Polícia Militar deveriam ter 
um número direto, grátis, para que servidores e a sociedade 
apontassem possíveis desvios sem terem que ser identificados! 
vai a pequena dica. 

Enviar sugestão para 
SESP 

31/01/2015 15:53 

Permitir a consulta de todos os contratos bem como as planilhas de 
composição dos custos, seja de obras, serviços e ou compras, para 
que se possa observar quanto, por exemplo, o governo gasta para 
trocar uma porta. 

Fora de contexto 

02/02/2015 19:13 salarios dos inativos do TJES..ALES....TCES....MPES....ONDE 
ESTA ?? 

Autonomia dos 
Poderes 

02/02/2015 19:24 
Divulgar as escalas de cada especialidade médica nos hospitais e 
unidades de saúde, detalhando os horários e a quantidade de 
médicos disponíveis por especialidade. 

Enviar sugestão para 
SESA 

04/02/2015 22:17 Gastos com judiciário e os deputados. Autonomia dos 
Poderes 

09/02/2015 19:17 

Os atos burocráticos são parte integrante das ações administrativas 
do Estado.A transferência de recursos direto para os Municípios , é 
uma forma de minimizar estes entraves.A criação dos Fundos 
Municipais (fundo direto) em muito ajudou os Municípios por ocasião 
das enchentes. Numa melhor avaliação e análise de gestão acredito 
tratar-se de um avanço considerável nas Políticas 
Públicas,considerando a máxima da eficácia e eficiência exigidas na 
Administração. . 

Enviar sugestão para 
SEP 

18/02/2015 15:06 

xQCNgz yhcrchzkiuwq, 
[url=http://qtonmmqkktdc.com/]qtonmmqkktdc[/url], 
[link=http://xzzlzxwnyfrk.com/]xzzlzxwnyfrk[/link], 
http://dkjgexlmqvtf.com/ 

Fora de contexto 

18/02/2015 15:30 

GItAbY drowprygydbq, 
[url=http://xcwoplcugmqh.com/]xcwoplcugmqh[/url], 
[link=http://tqijsqslchhn.com/]tqijsqslchhn[/link], 
http://zqrldvpgqixx.com/ 

Fora de contexto 

18/02/2015 18:07 
Talvez exterminando todos os políticos da face do planeta. Ainda 
assim corremos o risco deles ressuscitarem e nos roubarem outra 
vez. 

Fora de contexto 

19/02/2015 10:07 
As prefeituras devem informar onde gastam os recursos dos 
Royalties. Estes recursos devem serem gastos com saneamento 
básico. 

Autonomia dos Entes 

19/02/2015 10:10 Publicar as diárias gastas pelos vereadores de cada município. Ali o 
portal transparência não consegue chegar. Autonomia dos Entes 

19/02/2015 10:30 Informações sobre empresas penalizadas pelo Governo do Estado 
do ES. 

Enviar sugestão para 
SEGER 
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19/02/2015 10:33 
disponibilizar toda legislação estadual do ES atualizada: portarias, 
instruções normativas, decretos, leis. sendo a busca facilitada da 
informação, por assunto, por secretaria, por data, por número. 

Enviar sugestão para 
SEGER 

19/02/2015 11:21 As políticas governamentais devem também ser transparentes; Fora de contexto 

25/02/2015 03:09 

Estado mais transparente do país é destaque na mídia Nacional 
[url=http://www.g17289i2af0l2k1wqm3fk6zk2870g4wbs.org/]uvdxqw
wiys[/url] avdxqwwiys vdxqwwiys 
http://www.g17289i2af0l2k1wqm3fk6zk2870g4wbs.org/ 

Fora de contexto 

25/02/2015 03:09 

Estado mais transparente do país é destaque na mídia Nacional 
vljxcnoiq http://www.g94q9az924qna772y5n7qil9215y6zeas.org/ 
[url=http://www.g94q9az924qna772y5n7qil9215y6zeas.org/]uvljxcnoi
q[/url] avljxcnoiq 

Fora de contexto 

25/02/2015 03:10 

Estado mais transparente do país é destaque na mídia Nacional 
aobrkvrxxep obrkvrxxep 
http://www.gjyh6od821j5j28y9c39e6rp93612tbls.org/ 
[url=http://www.gjyh6od821j5j28y9c39e6rp93612tbls.org/]uobrkvrxxe
p[/url] 

Fora de contexto 

25/02/2015 03:19 

Estado mais transparente do país é destaque na mídia Nacional 
aixgxpwhoet 
[url=http://www.g0eo1k2n841eg02c82r512fvmq50gjt3s.org/]uixgxpwh
oet[/url] ixgxpwhoet 
http://www.g0eo1k2n841eg02c82r512fvmq50gjt3s.org/ 

Fora de contexto 

25/02/2015 03:21 

Estado mais transparente do país é destaque na mídia Nacional 
owobslemoz http://www.g9n74paxc36t638e00tx938rmx91uv9ws.org/ 
aowobslemoz 
[url=http://www.g9n74paxc36t638e00tx938rmx91uv9ws.org/]uowobsl
emoz[/url] 

Fora de contexto 

25/02/2015 12:26 valores unitários e quantidade de produtos e serviços contratados 
pelo poder público 

Enviar sugestão para 
SEGER 

25/02/2015 12:37 Valor individualizado de locação realizada pelo poder público 
Enviar sugestão para 
SEGER 

26/02/2015 14:10 

Bom dia. Gostaria de saber por que em muitos órgãos públicos não 
existe relógio eletrônico de ponto, como em qualquer empresa. Há 
diversos casos que os servidores não comparec em ao local de 
trabalho, ou trabalham apenas metade do horário. É uma vergonha!!! 

Enviar sugestão para 
SEGER 

26/02/2015 15:29 Detalhamento das emendas parlamentares por deputado e por 
favorecido 

Autonomia dos 
Poderes 

27/02/2015 14:23 Despesas com pagamento dos Deputados, Prefeitos, Vereadores, 
etc. 

Autonomia dos 
Poderes 

09/03/2015 03:03 

Proteção aos Servidores da Área de Segurança Pública, SESP e 
SEJUS, no intuito da não divulgação do nome do Servidor, que é 
facilmente identificado de forma a facilitar a ação de criminosos. 
Acontece em vários estados, e funciona bem. 

Enviar sugestão para 
SESP e SEJUS 

09/03/2015 09:26 

Gostaria que fosse divulgada os salários dos promotores e juízes, já 
que são os que mais recebem no estado. Também gostaria de saber 
quanto eles recebem a títulos de "auxílio moradia" etc. Caso a 
Secont entenda que o MP e Magistratura já divulgam nos sites 
respectivos, gostaria que o link específico para essas notícias 
também fosse redirecionado para o site da SECONt. 

Autonomia dos 
Poderes 
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09/03/2015 11:30 
Apresentação dos contratos detalhados com as cooperativas de 
médicos, com os nomes, dias e horários onde os profissionais estão 
trabalhando. 

Enviar sugestão para 
SESA 

09/03/2015 13:04 

Prezados Senhores, Gostaria que estivesse no site da transparência 
as seguintes informações: 01) Relação de comissões, com membros 
e valor recebido por membro; 02) Horário de trabalho de cada 
servidor; 03) Métricas de pagamento de cada contrato, por exemplo, 
em um contrato de limpeza, quantos funcionários estão previstos e 
por quantos funcionários pagou-se nos meses 

Enviar sugestão para 
SEGER 

09/03/2015 13:30 
RELAÇÃO DE PASSAGEIROS, DESTINO, VALOR DA 
PASSAGEM, DIA DA SEMANA DA VIAGEM DO CONTRATO DE 
PASSAGEM AEREA 

SEGER 

09/03/2015 20:01 
mulheres deputados e seus gabinetes tem que se conter esta 
sangria 

Autonomia dos 
Poderes 

13/03/2015 12:50 O gasto médio por veículo, demonstrando para qual 
setor/órgão/autoridade o veículo está disponível. 

Enviar sugestão para 
SEGER 

13/03/2015 15:12 
Número de processos distribuídos aos magistrados do TJES x 
julgamentos/decisões instauradas por mês e cosolidado anualmente 
x orçamento utilizado para custeio daquela douta corte 

Autonomia dos 
Poderes 

15/03/2015 19:21 Projetos que venham a minorizar os grandes problemas causados e 
que estarão por vir no que diz respeito a crise hídrica no estado. 

Enviar sugestão para 
SEAMA / IEMA 

15/03/2015 19:55 não sou afavor do detalhe dos vencimentos espostos pq da direito a 
pessoas com mas intenções onlhando nossos salarios 

Contrária à legislação 

16/03/2015 01:01 

O portal transparecia deve ser mais divulgado, pois assim teremos 
mais interesse em saber como os recursos estão sendo investidos. 
creio que a estrutura atual é simples de se pesquisar, portanto creio 
que não seja necessário modifica-la. Acho que simplesmente deve 
se veicular mais informações de como acessar, e por que acessar. 

Fora de contexto 

16/03/2015 11:11 

Acho que deveria haver um padrão dos portais da transparência 
para vencimentos dos servidores da administração direta e indireta, 
pois enquanto alguns portais publicam uma taberla dos valores de 
salário para cada cargo/função outros publicam o nome da pessoa 
com o contra-cheque, o que considero uma exposição da pessoa. 
Acho que isso deveria ser avaliado e padronizado para não 
beneficiar uns e expor outros. 

Enviar para CONACI 

16/03/2015 11:30 

Não acho correto a divulgação do nome do servidor publico no portal 
de transparência. Acredito que poderia ser divulgado a função/cargo 
e matricula e ser respectivo salário, mas o nome, como é divulgado 
em algumas entidades expõe os servidores tornando-os alvos de 
pessoas más intencionadas. Lembrando que muitos desses são 
concursados, não são pessoas de cargo comissionado, são 
trabalhadores com sua vida pessoal sem necessidade de exposição. 

Contrária à legislação 

16/03/2015 18:54 Rever Piso Salarial na EDUCAÇÃO do ES. Enviar sugestão para 
SEDU 

17/03/2015 18:11 

Informação sobre quanto a Casa militar gasta com combustível não 
deve ser confidencial. O itinerário do helicóptero, talvez, sim. Mas o 
gasto total, não. É importante que a sociedade tenha acesso a essa 
informação. 

Enviar para Casa 
Militar 

17/03/2015 18:11 
Gostaria que fosse disponibilizado no Portal da Transparência, de 
forma clara e acessível, informações sobre os contratos de aluguel 
de imóveis por parte do governo do Estado (incluindo secretarias, 

Enviar sugestão para 
SEGER 
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órgãos e autarquias). Informações como valor, vigência, objeto 
contratado e o órgão que contratou. 

18/03/2015 17:30 

Vejo como falta de respeito muito grande, um Diretor aposentar com 
seu direito gratificação. Não foi eleito pelo povo. Na maioria da 
vezes, fica no cargo 15 anos, devido o esposo ser cargo eleitoral, 
com isso o que vale é o apadrinhamento. Falta de respeito com o 
Próprio Políticom próprio político. 

Enviar sugestão para 
SEDU 

20/03/2015 12:36 

Criar as Normas PRÁTICAS de FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS.O que observar num canteiro de obras EX.: (EPI), aferir 
a situação do trabalhador(está com carteira de trabalho 
assinada)),existe livro de ocorrência no canteiro? o engº fiscal é 
aquele designado para acompanhar a obra ? é aquele que está na 
ART do CREA ? O fiscal do Estado é aquele que está na expedição 
da 1ª Ordem de Serviços ? 

Enviar sugestão para 
IOPES e DER 

20/03/2015 17:44 Apresentar os critérios que o Estado utiliza para realizar as doações 
de bens móveis ( carro, mobiliário geral, outros ) 

Enviar sugestão para 
SEGER 

20/03/2015 17:49 Utilizar cartões corporativos para gastos de custeio, visando 
promover controle e Transparência. 

Enviar sugestão para 
SEGER 

20/03/2015 17:57 

Repasse direto de recursos para instituições não governamentais: 
deveria ter um site em que todas as instituições a receberem 
repasse deveriam estar previamente credenciadas, no qual fosse 
publicado todos os repasses e histórico dos gastos da instituição. 
Tais entidades deveriam comprar bens e contratar serviços por meio 
de licitação, preferencialmente em sistema de pregão eletrônico, 
sempre que possível. 

Enviar sugestão para 
SEGER 

23/03/2015 22:57 

Prezados, Sugiro que seja disponibilizado no portal da transparência 
todos os contratos e anexos, principalmente os relacionados à 
execução de obras e/ou serviços de engenharia, para que a 
população tenha instrumentos hábeis para fiscalizar os serviços. 

Enviar sugestão para 
IOPES e DER 

24/03/2015 20:21 qual o gasto com o ticket alimentaçao dos funcionario efetivos e 
comissionados??? 

Fora de contexto 

24/03/2015 20:22 ONDE ACHAR OS APOSENTADOS DOS PODERES JUDICIARIO 
LEGISLATIVO E MP-ES 

Autonomia dos 
Poderes 

25/03/2015 15:28 
Quantitativo e justificativa para a contratação e manutenção de todos 
os cargos comissionados do quadro de pessoal dos 3 poderes do 
Estado. 

Autonomia dos 
Poderes 

29/03/2015 18:26 

quero parabenizar o portal pela total transparência pois a dois 
servidores que eram diretor de unidade prisional e foram exonerados 
do cargo de diretor e foram nomeados como diretor adjunto de 
unidade prisional e continuam ganhando salario de diretor de 
unidade prisional segue os nomes claudio nieke machado e bruno 
nienke machado peço que analizem tal situação. 

Enviar sugestão para 
SEJUS 

 

5. CONCLUSÃO 

A SECONT entende que a participação prévia da sociedade na modernização e ampliação das 
informações do Portal da Transparência, por meio da pesquisa de opinião e da consulta pública, foi 
fundamental no planejamento dessa atividade, uma vez que ela é a principal destinatária de toda ação 
de transparência. 
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Na pesquisa de opinião foi disponibilizada uma enquete contendo 13 (treze) grupos de informação, que 
representam temas recorrentes em demandas de transparência, sendo votadas pela população através 
do site da SECONT entre os dias 21 de janeiro e 31 de março do presente ano. 
 
Complementando a pesquisa de opinião, foram encaminhadas 124 (cento e vinte e quatro) contribuições 
sem assunto predeterminado, sendo 46% consideradas aptas a fazer parte do escopo do novo Portal da 
Transparência. O gráfico seguinte fornece uma visão geral da análise das sugestões recebidas no 
período da pesquisa de opinião. 
 

 
 
Ressaltamos que as contribuições aceitas serão priorizadas e incorporadas ao Portal de acordo com 
melhor conveniência e oportunidade da Administração, uma vez que ainda deverá ser avaliada a 
viabilidade técnica para sua disponibilização. 
 
 
Vitória – ES, 28 de abril de 2015. 
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