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OF. UCCI N° 109/2019  

                       Afonso Cláudio, 22 de agosto de 2019.  

Prezados Senhores, 

Em publicação no Diário Oficial de Contas, na presente data, referente a representação 

proposta pelo Ministério Público de Contas em face da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 

em virtude de suposta ilegalidade na Procuradoria Geral, o TCEES mencionou explicitamente o 

processo TC6082/2016: 

2.1.1 - tendo em vista o que consta no processo TC6082/2016, para que cumpra o art. 

132 da CF/88 e 122 da Constituição Federal, bem como o art. 3º - PROCURADORIA 

GERAL, incisos I a VII da Lei Municipal n.º 1.437/1997, preenchendo imediatamente os 

cargos efetivos de procuradores, consoante prescrito na Lei Municipal n.º 2137/2015 -, 

uti lizando, para isso, os candidatos aprovados na forma do edital 001/2011 (caso o 

concurso esteja dentro do seu prazo de validade), sob pena de multa de R$ 10.000,00 

(dez mil) reais; e, 

Ressalta-se que na última Manifestação Técnica 10237/2019-1, referente a este processo, a 

Controladoria Municipal, é colocada como responsável pelo monitoramento residual do Plano, 

como verifica-se:  

Ante todo o exposto, considerando as proposições encaminhadas a partir desse Núcleo 

de Contabilidade e Economia - NCE, considerando sobretudo que instamos pela 

prossecução do presente feito, sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas; 

3.1 DETERMINAR o Controle Interno do Município, para que desse já proceda ao 

monitoramento contínuo do cumprimento residual do presente Plano de Ação, 

encaminhando, a este Tribunal de Contas, o resultado do referido monitoramento, 

conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 

621, de 08 de março de 2012, incluindo o cumprimento das alterações aqui sugeridas.  

Entretanto, desde 2017, a UCCI vem desempenhando efetivo acompanhamento aos achados, 

solicitando diversas vezes a Procuradoria Municipal, também notificada, quaisquer 

informações quando ao andamento das ações, conforme dispõe abaixo: 

- OF. UCCI N° 180/2017, 02 de outubro de 2017: 

Solicitamos ao Procurador Geral, também notificado, conforme anexo, a informação 

da atual situação e as providências que foram tomadas, nos Achados de competência e 

responsabilidade desta Procuradoria, para que possamos usar como subsídio para as 

respostas do Plano de Ação a ser enviado ao TCEES. 

- OF. UCCI N° 143/2018, 07 de maio de 2018:  

Vimos por meio deste solicitar Vossa Senhoria todas as leis que envolvam o Setor de 

Tributação e o Setor de Fiscalização atualizadas para colaborar com os trabalhos de 

auditoria e elaboração de procedimentos específicos. Além disso, requeremos a 

informação da atual situação dos Achados de competência e responsabilidade desta 

Procuradoria. 
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- OF. UCCI N° 069/2019, 20 de maio de 2019: 

Vale ressaltar, que o monitoramento referente ao cumprimento do Plano de Ação e 

recomendações, continuará de forma permanente, entretanto não possuímos meios, 

nem autoridade, para obrigá-los a priorizarem e dar andamento efetivo as ações. 

  - OF. UCCI Nº 083/2019, 12 de junho de 2019: 

Vale ressaltar que alguns achados nesta auditoria, foram informados como 

“realizados” no primeiro envio do Plano de Ação, estes também serão monitorados 

por esta Unidade de Controle Interno, em acompanhamento a execução de todo o 

Plano de ação. 

- OF. UCCI N° 093/2019, 01 de julho de 2019: 

Solicitamos que sejam encaminhadas através de ofício, um relatório, contendo todas e 

quaisquer ações dos setores, como documentos expedidos e recebidos, números, 

assinaturas, fotos, e-mails e outros, referentes ao cumprimento do Plano, pois assim, 

estarão comprovando o trabalho desempenhado, os processos e registros devem falar 

por si, dessa forma deve agir o Poder Público.  

Embora cientes que o Município está adotando algumas medidas para sanar a irregularidade, 

como a notificação para o retorno da Procuradora Efetiva, não tivemos ciência à época da 

presente notificação, sendo necessário ser publicada no Diário Oficial.  

Dessa forma, orientamos a máxima dedicação e prioridade em responder ao Tribunal de 

Contas dentro do prazo estabelecido com exatidão e veracidade, demonstrando efetivamente 

as providências tomadas para regularização das medidas irregulares e ainda requeremos que 

nos encaminhe a resposta enviada, pois é nosso dever também encaminhar ao TCEES, em sede 

do Plano de Ação, conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei 

complementar 621, as medidas que estão irregulares e quais ações para regularização. 

Além disso, ressalta-se novamente a importância em nos encaminhar qualquer alteração ou 

descumprimento das medidas do plano, conforme exposto em diversas reuniões. 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                  MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO              
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