
NOTA DE ESCLARECIMENTO

A  Prefeitura  Municipal  de  Porto  dos  Gaúchos  vem  a  público  esclarecer  a
sociedade que a publicação de notícia veiculada pelo site Porto Noticias na data de 17
de junho de 2020,  quanto ao “supostos pagamentos irregulares feitos pela prefeitura
de  Porto  dos  Gaúchos  a  ex-prefeito  e  ex-esposa”  denunciados  pelos  vereadores
Professor Enos, Professor Feijão e Kelly Duarte, não é um fato real e a Prefeitura não
procedeu os pagamentos referenciados no meio de comunicação citado.

Como entidade que tem por princípios rígidos a transparência e a publicidade dos
seus  atos,  informamos  que  o  suposto  ato  ilícito  apontado  pela  Denúncia  não
ocorreram,  que mais tarde na data de 18 de junho de 2020 foram esclarecidos e
provados as partes afetadas e de interesse da irregularidade do sistema de informação,
segue  em  anexo  nota  técnica  da  prefeitura  e  da  empresa  responsável  pelo
desenvolvimento do Portal da Transparência do Município de Porto dos Gaúchos.

Ainda em esclarecimentos,  o Poder Executivo Municipal  representado pelo Sr.
Moacir  Pinheiro  Piovesan,  vem  por  meio  desta  Nota  formalizar  o  PEDIDO  DE
DESCULPAS pelo ocorrido e por quaisquer danos que os envolvidos tenham recebido
em virtude desta notícia veiculada no site Porto Notícias, não somente à Sra. Joelma
Morimã e o Sr. Revelino Braz Trevisan e todos os outros que foram prejudicados pela
FALHA DO SISTEMA, e que o poder executivo municipal tomará todas as medidas
cabíveis e legais para que não se repita o ocorrido, e buscar legalmente punição à
aqueles que tenham agido de má-fé no ocorrido.

Demonstramos  assim  nossas  condolências  e  respeito  para  os  envolvidos  e
citados diretamente bem como a todos os cidadãos portogauchensse, e nos dispomos
a maiores explicações.

Desde já agradeço-lhe a atenção
Cordialmente

Porto dos Gaúchos – MT, 18 de junho de 2020.

________________________
Moacir Pinheiro Piovesan

Prefeito Municipal
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Nota técnica de esclarecimentos

Fomos notificados pela Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos (conforme 
contrato 035/2020) sobre algumas inconsistências no portal transparência. O problema se 
dava ao fato de o portal mostrar despesas pagas a credores que não receberam, 
analisando descobrimos que: por estarem em banco de dados diferentes, quando 
implantado o portal, foi necessário fazer uma unificação dos cadastros, fazendo a 
separação dos mesmos pelos sistemas internos.

Foi identificado que na exibição dos nomes dos credores não havia uma condição 
que vinculava ao sistema, buscando o nome do credor erroneamente. Prontamente o 
problema foi resolvido e também foi feito uma busca mais detalhada em todo o portal 
para averiguar possíveis erros deste tipo.

Como podes ser observado na imagem abaixo, a matrícula de ambos os credores 
são a mesma, o que diferencia é o sistema, que no caso dos empenhos e pagamentos é o 
contabil.

Pedimos sinceras desculpas pelo transtorno gerado e nos colocamos de prontidão 
para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.  

Nova Mutum, 17 de Junho de 2020 às 12:14

Maycon Ghizzi
Sócio Proprietário

adm@eseti.ws
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Relatório Portal Transparência

Alguns empenhos estava apresentando a informação do credor errada. Isso 
porque a base de dados possui vários cadastros com o mesmo número de 
Matrícula. Na maioria das bases de dados espera-se os cadastros sejam apenas 
um, o que não ocorre, por isso tivemos que adaptar o sistema para atender essa 
necessidade de Porto dos Gaúchos.

Acontece que alguns erros passaram despercebidos na última atualização 
do portal no dia 12/06 – Por volta das 16:00 com assuntos referentes ao portal do 
Covid.

--- Imagens em anexo mostram exemplos dos empenhos antes e depois.

Nenhuma informação foi modificada ou muito menos ocultada, devemos 
ressaltar que qualquer movimentação no sistema interno da prefeitura é de forma 
totalmente automática alimentada no portal. 

Também deve se atentar que nenhum pagamento foi feito indevidamente, o 
erro aconteceu apenas na exibição do nome do credor como pode ser observado 
nas imagens.

De prontidão nossa empresa dedicou todos os esforços em corrigir o 
problema assim que informado no dia de ontem(17/06) pela manhã pela Prefeitura
Municipal, e em poucos minutos já havíamos resolvido.

Desde já pedimos sinceras desculpas a qualquer pessoa que tenha sido 
envolvida e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Nova Mutum 17 de junho de 2020 às 22:09
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Imagem anexo 1
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