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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Gestor responsável: Edélio Francisco Guedes 

Exercício: 2020 

1. Introdução 
 
Relatório das atividades desenvolvidas no exercício de 2020, no qual consta as 
análises de prestações de contas e atos administrativos da Administração Pública 
afetos ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal. 

Neste exercício a UCCI - Unidade Central de Controle Interno deu continuidade aos 
procedimentos de controle, visando estabelecer um caráter preventivo e permanente 
no auxílio da gestão municipal e a elaboração de Relatórios de Controle Interno, que 
tem por objetivo ser instrumento auxiliar a Gestão Municipal na condução da 
Administração do Município. 

1.1 Quadro de Pessoal 
 

A Unidade Central de Controle Interno - UCCI, foi inserida na estrutura administrativa 
através das Leis n° 1.972/2011 e n° 1.985/2012, possuindo status de secretaria, sendo 
vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, atuando como órgão central do 
Sistema de Controle Interno. Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo 
por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, 
preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas. 

 
Cumpre ressaltar inicialmente, que a Sra. Simoni Altafim Lopes Tristão, Controladora 
Interna Municipal, cargo de provimento em comissão, se afastou das atividades por 
razões de licença maternidade, atestado médico e férias, sendo substituída pela 
Auditora Pública Interna efetiva, Sra. Mayara Moreira Campos Silva Brandão, no 
exercício de suas atribuições durantes os períodos, conforme verifica-se abaixo: 
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Simoni Altafim Lopes Tristão 
Controladora Interna Municipal do Poder Executivo - Município de Afonso Cláudio 
Períodos – 01/01/2020 a 20/01/2020 
                  08/09/2020 a 20/09/2020 
                  21/10/2020 a 31/12/2020 
                   
Mayara Moreira Campos Silva Brandão 
Auditora Pública Interna 
Controladora Interna Municipal em Substituição 
Períodos – 21/01/2020 a 07/09/2020 
                  21/09/2020 a 20/10/2020 
         
Decreto n° 031/2020 – 21/01/2020 a 04/02/2020 (Substituição de Férias) 

Decreto n° 048/2020 – 05/02/2020 a 04/06/2020 (Substituição Licença Maternidade) 

Decreto n° 272/2020 – 04/06/2020 a 02/08/2020 (Prorrogação da Licença Maternidade) 
Decreto n° 311/2020 – 03/08/2020 a 07/08/2020 (Substituição a Licença Saúde) 
Decreto n° 321/2020 – 10/08/2020 a 07/09/2020 (Substituição de Férias Interrompidas) 
Decreto n° 361/2020 – 21/09/2020 a 21/10/2020 (Substituição de Férias) 
 

Nos exercícios anteriores não possuíamos contabilista em nosso quadro, motivo pelo 
qual recomendamos a convocação de servidor do concurso com habilitação 
profissional contábil, visando manter mais de uma especialidade com vistas ao 
montante, complexidade e extensa demanda contábil nos pontos de controle trazidos 
na IN n° 43/2017 e 68/2020.  

Assim, no início do exercício de 2020 nomeamos através do Decreto nº 15/2020, 
Auditora Interna, com formação contábil, para agregar e somar esforços na análise e 
elaboração dos Relatórios, ficando responsável pela apreciação e manifestação quanto 
a as demonstrações contábeis e balanços na PCA 2020, com base nas informações 
reunidas e disponibilizadas pelos responsáveis e conferidas nos sistemas internos. 

Entretanto, diante da notória gravidade da disseminação do COVID-19, foram adotadas 
medidas excepcionais, que restringiram as atividades da Administração, afastando os 
profissionais do grupo de risco e realizando revezamento de servidores para evitar 
aglomerações. Nesse contexto, surgiu a necessidade da nomeação da Auditora Interna 
Contábil, para colaborar no Setor de Contabilidade, tendo em vista que a Contadora 
Municipal, foi enquadrada no grupo de risco e posteriormente entrou em licença 
maternidade, e considerando o impedimento de contratação devido a LC173/2020, a 
auditora continuou respondendo pela Contabilidade, conforme abaixo: 

Lorena A. Barbosa Wolfgramm Sobreiro  
Auditora Pública Interna 
Períodos – 01/02/2020 a 22/03/2020 
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                  23/03/2020 a 12/02/2021 
 

Decreto n° 015/2020 – Nomeação Auditora Interna 
Portaria n° 065/2020 – 23/03/2020 a 31/03/2020 (Substituição da Contadora Risco Covid-09) 

Portaria n° 082/2020 – 01/04/2020 a 30/04/2020 (Substituição da Contadora Risco Covid-09) 

Portaria n° 115/2020 – 01/05/2020 a 31/05/2020 (Substituição da Contadora Risco Covid-09) 

Portaria n° 127/2020 – 01/06/2020 a 30/06/2020 (Substituição da Contadora Risco Covid-09) 

Portaria n° 140/2020 – 01/07/2020 a 31/07/2020 (Substituição da Contadora Risco Covid-09) 

Portaria n° 172/2020 – 01/08/2020 a 31/08/2020 (Substituição da Contadora Risco Covid-09) 

Portaria n° 188/2020 – 01/09/2020 a 12/02/2021 (Substituição Licença Maternidade) 

 

As integrantes da Unidade Central de Controle Interno no exercício de 2020, sendo as 
Controladora Municipal e Controladora em Substituição, cargo de provimento em 
comissão, mas pertencente ao quadro efetivo municipal, conforme exigência os art. 4° 
e 5° da Lei n° 1.985/2012, e Auditoras Públicas Internas, servidoras efetivas de 
carreira, conforme a Lei n° 1.986/2012, aprovadas no Concurso Público Edital 
001/2016, Editais de Convocações n° 014/2016 e 001/2020, nomeadas pelos Decretos 
n° 323/2016 e 015/2020, e possuem formações em Direito, OAB ES n° 26.750 e 
Contabilidade, CRC n° 021.766. 

 
2.  Atividades Desenvolvidas 

No mês de março iniciamos intensamente a elaboração dos relatórios (RELACI, 
RELOCI, RELUCI) pertinentes ao Controle Interno na Prestação de Contas Anuais, 
entretanto o prazo foi prorrogado devido as novas circunstancias de pandemia.  

Em razão da grave pandemia de COVID-19, tornou-se necessário focar na análise do 
impacto da pandemia e nas ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada 
pelo novo coronavírus, na organização das denúncias, na elaboração de novos 
instrumentos de informação, no acompanhamento da publicação em relação as 
aquisições emergenciais que foram realizadas, conforme inovações impostas pela Lei 
13.979/2020 e LC173/2020, bem como na garantia de transparência e integridade dos 
atos. 

Devido ao novo contexto, foi necessário alterar o PAAI, para enfatizar a transparência 
nas contratações/aquisições emergenciais e nos pontos da Instrução Normativa TC n° 
43. 

Assim, iniciou-se as Auditorias de Acompanhamento da Auditoria Externa nas Receitas 
Tributárias e andamento do Plano de Ação, através do Processo de Monitoramento 
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002/2020 e Acompanhamento na Transparência das contratações emergenciais, para 
ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo Coronavírus 
(Covid-19), através da OS UCCI N° 001/2020. 

Em relação a PCM, a partir do mês de julho de 2020, entrou em vigor os dispositivos da 
Seção V do Capítulo I da Instrução Normativa TC 43/2017, que tratam da expedição 
aos responsáveis do auto de infração eletrônico automático, para os casos de não 
envio, nos prazos estabelecidos, das remessas de dados por meio do sistema CidadES 
(art. 38, §3º, da IN TC 43/2017), monitorado pela Controladoria Interna. 

Foram iniciados os Processos de Monitoramento 001/2020 relativo ao Portal da 
Transparência e o 002/2020, acompanhamento subsequente ao Plano de Ação. 

No que se refere o SIC e o OUV, foi criada abas específicas para denúncia e pedido de 
informação nos canais eletrônicos, aumentando significativamente o número de 
manifestações. Além disso, criamos um grupo de WhatsApp com as equipes de saúde, 
fiscalização e vigilância sanitária, para facilitar a comunicação e fiscalização. 

Quanto ao Portal da Transparência, diversas foram as implementações para 
adequação às novas exigências devido ao Covid-19.  

 

2.1 Processos de Monitoramento 

 

O acompanhamento e monitoramento, são considerados de extrema relevância para a 
avaliação dos resultados da gestão municipal, busca outro nível de aferição e contribui 
para que fique assegurada a fiscalização do órgão público, como assim exigem a 
Constituição Federal e Estadual, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Federal n° 
4.320/64 e demais legislações, além das normas do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo. 

Neste exercício desenvolvemos processos no intuito de fiscalizar e emitir 
recomendações durante o exercício, acompanhando de forma mais efetiva e imediata o 
andamento das ações e medidas. Este acompanhamento está disponível no Portal da 
Transparência, na aba Controle Interno, campo Monitoramento.  

 

2.1.1 Processo de Monitoramento 001/2020 - Monitoramento Portal da 
Transparência 
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A Unidade de Controle Interno vem desempenhando constantemente seu trabalho de 
monitoramento e fiscalização na alimentação do Portal da Transparência deste Poder 
Executivo, constantemente propondo e idealizando novas ferramentas, para garantir a 
transparência de qualidade ao cidadão.  

O Processo de Monitoramento n° 001/2020, fiscalizou a inserção de dados no Portal da 
Transparência, visando demonstrar o grau de implementação, o andamento do 
monitoramento, os consequentes impactos decorrentes, bem como seus efeitos.   

O desenvolvimento de ações de acompanhamento da implementação das 
recomendações objetivou a garantia da produção de resultados imediatos e relevantes, 
sendo que ao final do processo de avaliação foi elaborado Relatório Final, para 
demonstrar a evolução da transparência ativa.   

Dessa forma, trabalhamos para levar ao cidadão a informação de forma mais eficiente 
e dinâmica nas diversas áreas da gestão, com maior clareza, fidedignidade e qualidade 
na informação. E assim contribuímos para uma sociedade que acompanha, fiscaliza e 
cobra um serviço público de qualidade. 

No exercício de 2020 diversas inovações foram implementadas no Portal da 
Transparência para garantir a transparências dos atos referentes ao Covid-19. 
Disponibilizamos na página principal do site oficial 
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/, um destaque para a aba Covid-19, que 
redireciona para o Portal da Transparência. 

Além disso, para garantir ainda mais transparência, também foi criado o “Portal Covid-
19” da Secretaria de Saúde, que reúne todas as informações, englobando todas as 
informações, como formas de prevenção da COVID-19, sintomas, quando e onde 
procurar os serviços de saúde, e recomendação quanto ao uso obrigatório da máscara 
e do isolamento social; bem como áreas que redirecionam para os canais de 
transparência sobre o Covid-19 (Portal, e-SIC, e-OUV, redes sociais, portal do Governo 
do Estado e etc). 

As redes sociais são um dos melhores meios de engajar o público e divulgar as 
informações e dados, sendo ferramentas essenciais para uma comunicação eficiente 
com o cidadão, tornando a transparência dos atos mais acessíveis. 

A ONG Transparência Capixaba, realizou avaliação que nos auxiliou com parâmetros 
para aprimoramento dos nossos meios de Transparência, resultando em primeiro lugar 
na Transparência, por adequar e incluir todas as recomendações.   

 



                     Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
             Estado do Espírito Santo 
            Unidade Central de Controle Interno 

 
 

2.1.2 Processo de Monitoramento 002/2020 - Monitoramento Plano de Ação 

Continuidade aos acompanhamentos realizados nos exercícios anteriores, objetivando 
reunir e registrar as informações, registradas em uma pasta contendo todos os papéis 
de trabalho, documentos comprobatórios e arquivos, para aprimorar o controle, facilitar 
a coleta de informações e constatações de forma imediata, favorecendo 
recomendações instantâneas durante o exercício e a elaboração do presente Relatório 
de Auditoria. 
 
Ofícios de Monitoramento ao Plano de Ação: 

 
OF. UCCI N° 004/2020 - Protocolo nº 00650/2020, em 09/01/2020 – Comunicado da 

Auditoria de Acompanhamento Subsequente no STB - Sistema de Tributos, durante o 

exercício de 2020, dando conhecimento ao setor sobre o trabalho de monitoramento 

iniciado.  

 

OF. UCCI N° 007/2020 - Protocolo TC nº 01367/2020, em 27/01/2020 - Informação ao 

TCEES sobre a atual situação do Plano de Ação do Município e a Substituição da 

Controladora Interna do Município. 

 

OF. UCCI N° 022/2020 - Protocolo nº 02807/2020, em 26/02/2020 - Monitoramento das 

ações, convidando os representantes para reunião, solicitando o andamento e 

apresentação dos documentos comprobatórios por escrito para registro das 

informações. 

 

OF. UCCI N° 026/2020 - Protocolo nº 09316/2020, em 16/03/2020 – Solicitação a 

procuradoria Geral do andamento, providências adotadas e resultados das ações 

relativas a Dívida Ativa, referente ao Procedimento Administrativo - MPC 00154/2019-1, 

Ofício PG nº. 39/2019, observando os prazos e o cumprimento das determinações 

impostas pelo MPC-ES. 

 

OF. UCCI N° 027/2020 - Protocolo nº 09619/2020, em 20/03/2020 - Solicitação ao setor 

Tributário das providências das ações referente a Dívida Ativa, considerando o Ofício 

PG n° 29/2020, em que a Procuradoria Municipal encaminhou cópia integral do 

processo e medidas tomadas em face do contribuinte, e despachou ao setor para 

encaminhamento ao cartório para protesto. 

 

OF. UCCI N° 033/2020 - Protocolo nº 012033/2020, em 20/05/2020 - Convite de 

reunião para monitoramento e verificação do andamento das ações. 
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OF. UCCI N° 035/2020 - Protocolo nº 12173/2020, em 08/06/2020 - Reiterar o UCCI 

OF. N° 027/2020 e monitorar as medidas tomadas em relação ao Procedimento 

Administrativo instaurado pelo Ministério Público de Contas – MPC e solicitar as 

providências adotadas para regularização da situação. 

 

OF. UCCI N° 039/2020 - Protocolo nº 12409/2020, em 04/06/2020 - Solicitar o 

andamento das ações e dados atualizados, referente a fiscalização do ISS Bancário, 

considerando que a fiscalização bancária é uma das alternativas para amenizar os 

efeitos da pandemia sobre a finanças municipais. 

 

OF. UCCI N° 041/2020 - Protocolo nº 12694/2020, em 18/06/2020 - Requerimento ao 

Gestor de todo andamento, providências adotadas, resultados obtidos em relação ao 

Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público de Contas – MPC e 

adequação da situação, considerando a omissão do Setor Tributário. 

 

OF. UCCI N° 044/2020 - Protocolo nº 12855/2020, em 24/06/2020 - Questionamentos 

específicos sobre as ações, convidando os representantes para reunião, solicitando o 

andamento e apresentação dos documentos comprobatórios por escrito para registro 

das informações. 

 

OF. UCCI N° 051/2020 - Protocolo nº 13914/2019, em 31/07/2020 - Encaminhamento 

de publicação do Diário Oficial Eletrônico, que consta a Decisão 00745/2020-2, 

referente ao Plano de Ação, em que o TCEES determinou a Unidade Central de 

Controle Interno que procedesse monitoramento do cumprimento do Plano de Ação, 

devendo manter o TCEES informado acerca do andamento das ações, encaminhando 

relatório complementar até o final do mandato. 

 

OF. UCCI N° 056/2020 - em 12/08/2020 - Convite de reunião para monitoramento e 

verificação do andamento das ações. 

 

OF. UCCI N° 059/2020 - Protocolo nº 14929/2020, em 26/08/2020 – Solicitação da 

relação e documentos comprobatórios referente ao número de cadastramento 

imobiliário atualizado. 

 

OF. UCCI N° 061/2020 - Protocolo nº 15307/2020, em 03/09/2020 – Encaminhamento 

do retorno da empresa responsável pela elaboração da Planta Genérica de Valores do 

Município, solicitando o agendamento de uma reunião via internet com o Setor 

Tributário e membros da COMAVI, para análise dos valores propostos do IPTU 2021, 
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visando refletir a realidade imobiliária local, bem como contemplando possíveis 

valorizações/desvalorizações havidas em função das transformações urbanas 

ocorridas nos últimos anos e atendendo às recomendações do TCE-ES. 

 

OF. UCCI N° 068/2020 - Protocolo nº 16846/2020, em 22/09/2020 - Solicitação do 

andamento das ações e dados atualizados, referente a fiscalização do ISS Bancário, 

demonstrando continuidade na cobrança das ações já implementadas. 

 

OF. UCCI N° 069/2020 - Protocolo nº 16851/2020, em 22/09/2020 - Solicitação dos 

documentos comprobatórios referentes aos cadastramentos e recadastramentos 

imobiliários atualizados, conforme planejamento. 

 

OF. UCCI N° 073/2020 - Protocolo nº 17178/2020, em 01/10/2020 - Convite para 

reunião, pontuando especificamente a cada responsável a apresentação dos 

documentos comprobatórios de determinada ação para registro das informações. 

 

OF. UCCI N° 075/2020 - Protocolo nº 17735/2020, em 26/08/2020 - Tendo em vista a 

omissão dos responsáveis em relação a análise do ISS Bancário, encaminhamos ao 

Gestor para conhecimento e providências. 

 

OF. UCCI N° 079/2020 - Protocolo nº 19761/2020, em 03/12/2020 - Monitoramento das 

ações da Procuradoria, conforme acordado em reuniões anteriores, quanto ao 

andamento do Projeto de Lei para criação do cargo de carreira específica de fiscal de 

tributos de nível superior; em relação ao convênio a ser firmado com as 

concessionárias de serviço público; e referente ao Projeto de Lei sobre ISS Bancário 

para adequação e utilização do sistema de software. 

 

OF. UCCI N° 083/2020 - Protocolo nº 20170/2020, em 09/12/2020 - Monitoramento das 

ações e orientação da Procuradoria para que o Setor Tributário oficie as 

Concessionárias e Permissionárias para disponibilização do banco de dados e 

cadastros dos contribuintes beneficiários do serviço público, conforme a Lei Municipal 

2282/2019. 

 

Grupo de WhatsApp:  

 

Neste contexto de pandemia, uma ferramenta essencial utilizada para comunicação, 

propiciando discussões e favorecendo o diálogo, foi o Grupo “Plano Tributário” no 

WhatsApp, onde recorrentemente foram realizadas diversas ações de monitoramento e 



                     Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
             Estado do Espírito Santo 
            Unidade Central de Controle Interno 

 
 

controle, encaminhando sugestões de cursos, realização de cobranças, solicitações, 

conversas, conscientização e apoio aos envolvidos. 

 

E-mail:  

 

A Unidade Central de Controle Interno, mantêm uma comunicação contínua com os 

setores Fiscalização e Tributação, através de e-mails, encaminhando orientações, a 

Decisão 00745/2020-2, Instruções Normativas, visando auxiliar e incentivar as ações 

dos responsáveis. 

 

2.2 Pedidos de Informações  

O acesso à informação pública é assegurado pela Constituição Federal, pela Lei de 
Acesso à Informação Lei nº 12.527/2011 e a Lei Municipal 2.020/2012, bem como pela 
Instrução Normativa SCI n° 008/2018 e é exercido no município através do SIC 
(Serviço de Informação ao Cidadão) e do e-SIC (Sistema eletrônico de Informação ao 
Cidadão) sendo de responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno do 
Município de Afonso Cláudio, que encaminha ao setor e solicita as providências 
necessárias para que o envio das respostas não ultrapassassem o prazo estipulado. 

O Sistema Eletrônico disponível na página inicial do Site da Prefeitura 
(http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/) e no Portal da Transparência, por meio do 
qual, além de fazer o pedido de informação, é possível acompanhar o andamento e 
prazo da manifestação através do número de protocolo gerado e receber a resposta da 
solicitação via e-mail. 

 

Para estimular a participação social, visando fortalecer a transparência pública e 
incentivando o acesso do cidadão, a UCCI, fez um intenso trabalho de divulgação dos 
meios de transparência passiva e ativa neste exercício, o que se revelou eficaz. 
Realizamos diversas publicações, tanto no site e portal municipal, quanto nas redes 
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sociais, objetivando promover uma administração pública mais transparente e aberta à 
participação social, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública. 

Os canais de comunicação do Serviço de Informação ao Cidadão no município de 
Afonso Cláudio, são o e-SIC - Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão; o SIC 
Físico - Serviço de Informação ao Cidadão; o e-mail e telefone da UCCI; ou 
presencialmente diretamente nas Secretarias. 

 

Considerando a situação de emergência em saúde pública devido a pandemia de 
Coronavírus (COVID-19), a Controladoria Interna, com apoio do Setor de T.I. e da 
Secretaria de Finanças, criou um canal específico para pedidos de informação 
relacionadas ao Covid. As solicitações podem ser realizadas pelo Sistema Eletrônico 
do SIC no endereço http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/ clicando em “Enviar uma 
Pedido”, no ícone “Corona – e-SIC - COVID-19)”, sendo possível manifestar de forma 
anônima. 

 

Ocorreram 17 (dezessete) solicitações de informações que foram devidamente 
atendidas: 

Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos Número de pedidos 
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Pedidos recebidos 17 

Pedidos atendidos 17 

Pedidos indeferidos 00 

Pedidos em atendimento 00 

 

Pedidos recebidos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 11 33 56 26 17 
 

O que justifica essa queda no número de solicitações de informações, foi a divulgação 
intensa da Ouvidoria Municipal, visto que denúncias que eram realizadas no SIC 
anteriormente, foram direcionadas ao e-OUV. 

Meio de entrada Número de 

pedidos 

Solicitações eletrônicas através do e-SIC 15 

Solicitações eletrônicas através do E-mail da UCCI 1 

Solicitações presenciais através do SIC Físico 1 

Solicitações através do telefone 0 
 

A partir do cadastro no sistema e-SIC, disponibilizado no endereço eletrônico e no 
preenchimento do documento nas solicitações presenciais, é possível extrair dados que 
caracterizam os solicitantes e definir o perfil dos solicitantes, ressalvando que o 
fornecimento desses dados não é obrigatório aos cidadãos, para realizar o 
requerimento. 

Tipo de Solicitante Número de pedidos 

Pessoa Física 13 

Pessoa Jurídica 4 

 

Gênero dos Solicitantes Número de pedidos 

Feminino 7 

Masculino 5 

Anônimo 1 

Pessoa Jurídica 4 
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A tabela abaixo representa a demanda de pedido por órgão, sendo que só incluímos as Secretarias e 

Setores que obtiveram solicitações:  

Demanda de pedidos por órgão Número de pedidos 

Unidade Central de Controle Interno 5 

Secretaria Municipal de Administração 2 

Secretaria Municipal de Educação 3 

Secretaria Municipal de Finanças 1 

Secretaria Municipal de Saúde 1 

Secretaria Municipal de Turismo 1 

Setor de Contabilidade 2 

Setor de Fiscalização 1 

Setor de Tributação 1 
 

Em atendimento ao disposto no inciso III do artigo 30 da Lei nº 12.527/2011, a Unidade 
Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, divulga 
anualmente, relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação 
recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os 
solicitantes. O Relatório Estatístico do SIC 2020 está disponível no Portal da 
Transparência (na aba Controle Interno), no Site Municipal e no Sistema e-SIC. 

2.3 Ouvidoria 

Os canais de comunicação da Ouvidoria disponíveis a todos os cidadãos, entidades ou 
agentes públicos na página inicial da Prefeitura Municipal 
(www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria). Por meio dele, é possível manifestar a sua 
opinião sobre os serviços prestados, noticiar ocorrência de irregularidades no âmbito 
da administração municipal, bem como registrar sugestões, elogios ou reclamações. 
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Considerando a situação de emergência em saúde pública devido a pandemia de 
Coronavírus (COVID-19), a Controladoria Interna, com apoio do Setor de T.I. e da 
Secretaria de Finanças, criou um canal específico para que a população possa 
denunciar comércio aberto irregularmente. A intenção é ganhar aliados na fiscalização 
daqueles que desrespeitam a determinação da interrupção das atividades. As 
denúncias podem ser realizadas pelo Sistema Eletrônico de Ouvidoria no endereço 
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/, clicando em “Enviar uma Manifestação”, 
no ícone “Corona – OUV (COVID-19)”, sendo possível denunciar de forma anônima 
aqueles que não foram incluídos como serviço essenciais e de saúde, mas insistem em 
funcionar. 

 

 

Os canais de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, tem suas 
atribuições fixadas pelo Decreto 483/2017 e seus procedimentos regulamentados 
através da Instrução Normativa SCI N° 008/2018, sendo de responsabilidade da 
Unidade Central de Controle Interno. 
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Os cidadãos podem acioná-la por meio de reclamação, crítica, denúncia, sugestão ou 
elogios à administração, permitindo uma interação ágil e direta entre gestor e 
sociedade para a resolução de problemas e a busca por soluções que beneficiem a 
comunidade. 

Os canais de comunicação da Ouvidoria no munícipio de Afonso Cláudio, são o e-OUV 
- Sistema Eletrônico de Ouvidoria; Ouvidoria Física; o e-mail e telefone da UCCI; ou 
presencialmente. 

Destacamos que no exercício 2020, a UCCI elaborou os relatórios trimestralmente da 
Ouvidoria, devidamente publicados no Portal da Transparência, sendo eles: 

- Relatório OUV – 1º Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março) 

- Relatório OUV – 2º Trimestre (Abril, Maio e Junho) 

- Relatório OUV – 3º Trimestre (Julho, Agosto e Setembro) 

- Relatório OUV – 4º Trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro) 

Ocorreram 728 (trinta e nove) manifestações que foram devidamente atendidas. 

Trimestres 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total de 

Manifestações 

Pedidos recebidos 184 441 71 32 728 

 

Em comparação com os exercícios anteriores: 

Pedidos recebidos 2017 2018 2019 2020 

Pedidos recebidos 12 39 56 728 

 

O principal meio de entrada das manifestações é através do Sistema Eletrônico - e-
Ouv: 

Meio de entrada 1° 

Trimestre 

2° 

Trimestre 

3° 

Trimestre 

4° 

Trimestre 

Total de 

Manifestações 

Manifestações eletrônicas 

através do e-OUV 

12 17 22 18 69 
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Manifestações eletrônicas 

através do Corona-OUV 

(Covid-19) 

21 74 10 7 112 

Manifestações eletrônicas 

através do E-mail da UCCI 

1 5 7 6 19 

Manifestações presenciais 

através da Ouvidoria Física 

1 0 0 1 2 

Manifestações através do 

telefone (Tele-covid e Tele-

aglomeração) 

149 345 32 0 526 

     728 

 

A partir do preenchimento dos formulários de Ouvidoria, exceto recebidas pelo 
TELECOVID (devido a orientação da SESA), foi possível extrair dados que 
caracterizam os solicitantes e definir o perfil dos solicitantes, ressalvando que o 
fornecimento dos dados não é obrigatório para realização do requerimento. Dessa 
forma, considerando o total de 202 solicitações: 

Tipo de 

Solicitante 

1° 

Trimestre 

2° 

Trimestre 

3° 

Trimestre 

4° 

Trimestre 

Total de 

Manifestações 

Pessoa 

física 

10 13 9 8 40 

Pessoa 

Jurídica 

1 12 7 6 26 

Anônimo 24 71 23 18 136 

     202 

 

Gênero dos 

Solicitantes 

1° 

Trimestre 

2° 

Trimestre 

3° 

Trimestre 

4° 

Trimestre 

Total de 

Manifestações 

Feminino 1 8 8 4 21 

Masculino 9 5 1 4 19 
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Anônimo 24 71 23 18 136 

Não se aplica 

(MP, SESP-ES..) 
1 12 7 6 26 

     202 

 

A tabela a seguir apresenta a demanda mensal do exercício de 2020: 

Demanda mensal Número de manifestações 

Janeiro 2020 4 

Fevereiro 2020 5 

Março 2020 26 

Abril 2020 48 

Maio 2020 22 

Junho 2020 26 

Julho 2020 19 

Agosto 2020 11 

Setembro 2020 9 

Outubro 2020 13 

Novembro 2020 12 

Dezembro 2020 7 

Total 202 

  

TELE- COVID E 

AGLOMERAÇÃO 

(Secretaria de Saúde) 

1° 

Trimestre 

2° 

Trimestre 

3° 

Trimestre 

4° 

Trimestre 

Total de 

Manifestações 

149 345 32 0 526 
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TELECOVID 1° 

Trimestre 

2° 

Trimestre 

3° 

Trimestre 

4° 

Trimestre 

Total de 

Manifestações 

Solicitação (Pessoas 

sintomáticas) 

19 29 3 0 51 

Dúvidas (Informações e 

orientações) 

130 316 29 0 475 

     526 

 

2.4 Portal da Transparência 

 
Trabalhamos para levar ao cidadão a informação de dados de forma mais eficiente e 
dinâmica nas diversas áreas da gestão, com maior clareza, fidedignidade e qualidade 
na informação. E assim contribuímos para uma sociedade que acompanha, fiscaliza e 
cobra um serviço público de qualidade, e incentiva cidadãos a exercerem o controle 
social da gestão pública.  

Muitas inovações ocorreram no Portal no exercício de 2020. A Unidade Central de 
Controle Interno, reformulou a plataforma específica no Portal da Transparência, 
contendo todos os atos relacionadas ao COVID-19, tornando mais organizada e 
completa, trazendo legislações, planos de contingências, notícias, boletins 
epidemiológico, receitas recebidas, entre outras orientações e ações executadas pelo 
município no enfrentamento à pandemia do coronavírus. 
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2.5 Participação em Treinamentos pelos Servidores da Unidade Central de 
Controle Interno 

Neste exercício, em razão do distanciamento social, participamos de diversas 
capacitações on-line, webnários, lives, etc, disponibilizadas pela Amunes, Fecontes, 
Esafi e pela Escola de Contas Públicas do TCEES. 

 
- “Curso Orientações do TCEES-ES, Situação de Emergência e Calamidade: Imposta 
pela Covid-19” – Amunes - 21/05/2020 
 
- “Websérie Online: Administração Pública vs COVID-19, 5 medidas para aumentar a 
arrecadação tributária municipal pós pandemia” – ESAFI - Escola de Administração e 
Treinamento - 22/05/2020 
 
- 1ª Roda de Conversa Live dos Controladores - Auditoria da Folha de Pagamento - 
16/06/2020 
 
- 2ª Roda de Conversa Live dos Controladores - Auxílio Emergencial e o Recebimento 
Indevido por servidores Públicos - 31/07/2020 
 
- 3ª Roda de Conversa Live dos Controladores - Tomada de Contas Especial na Prática 
- 11/09/2020 
 
- “Arrecadação Municipal e a Pandemia da COVID-19” – Escola de Contas Públicas do 
TCE-ES - 15/06/2020 
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- “Arrecadação Municipal - como fica a cobrança de taxas após a Lei de Liberdade 
Econômica” - Escola de Contas Públicas do TCE-ES - 03/07/2020 
 
- Impactos da COVID-19 nas Contratações Públicas – Escola de Contas Públicas do 
TCE-ES - 20/08/2020 
 
- Debates sobre Controle Interno – Escola de Contas Públicas do TCE-ES - 02/10/2020 
 

2.6.  Reuniões 
 
A UCCI realizou diversas reuniões internas com a presença de secretários e servidores 
na discussão de diversos temas, entre eles: 
 

Ata 1/2020 - 28/02/2020: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, ciência do 

Processo 002/2020, protocolo n° 1652/2020 e ressaltaram novamente que o Plano se 

trata de um compromisso com o TCEES e que o cronograma estabelecido dentro da 

estratégia definida deve ser devidamente cumprido, sendo repassados todos os itens. 

 

Ata 2/2020 - 26/05/2020: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, em que foi 

repassado todos os itens e reforçado novamente sobre a necessidade de retorno das 

solicitações e ofícios, que é imprescindível e necessários ao exercício das funções de 

controle interno quanto ao monitoramento das ações e que atrasos e omissões, que 

causam embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da UCCI no desempenho 

de suas funções institucionais, está sujeito à responsabilização. Foi ponderado que 

diante das mudanças no cenário socioeconômico do país em decorrência da situação 

de emergência em saúde pública com o novo Coronavírus (COVID-19), devido as 

medidas de isolamento social e de restrições às atividades econômicas, é 

compreensível a redução das ações e inevitável que Administração Municipal sinta 

impactos financeiros na arrecadação de tributos, entretanto, não devem levar à 

inoperância das atividades em relação ao Plano de Ação, considerando principalmente 

que é uma das alternativas para amenizar os efeitos da pandemia sobre a finanças 

municipais. 

 

Ata 3/2020 - 30/06/2020: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, em que foi 

repassado todos os itens e foi constatado morosidade, sendo enfatizado novamente 

sobre a necessidade de priorização nos esforços das ações relativas ao Plano de 

Ação, principalmente nos atos que estão sem andamento desde as últimas reuniões, 

como é o caso do Recadastramento Imobiliário, da Dívida Ativa e do ISS Bancário. Foi 

apesentado o andamento das ações e resultados alcançados, demonstrando através 
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de gráficos e números da arrecadação e fiscalização, discorrendo ainda sobre o 

impacto da pandemia até o momento na arrecadação própria municipal. 

 

Ata 4/2020 - 30/06/2020: Reunião sobre o Módulo Contratações do CidadES, a 

importância de iniciar os preparativos para a remessa, que embora prorrogada, o novo 

prazo será oportunamente divulgado, sendo necessário antecipar ao máximo possível 

a geração dos dados para transmissão, visando precaver inconsistências impeditivas e 

garantir tempo hábil para corrigi-las, atentando às dificuldades impostas pelos 

sistemas, evitando multa, sobre as dificuldades e incertezas em decorrência da forma 

que os procedimentos estão sendo realizados atualmente e a falta de formalização. 

 

Ata 5/2020 - 18/08/2020: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, em que foi 

reiterado o teor da Decisão 00745/2020-2 do TCEES determinando ao Controle Interno 

que proceda o monitoramento do cumprimento do Plano de Ação, devendo manter o 

TCEES informado acerca do andamento das ações, encaminhando, nesse sentido, 

relatório complementar até o final do atual mandato, e enfatizando que os prazos das 

ações em andamento foram prorrogados até 31 de dezembro, mas que para constar no 

Relatório Final da Auditoria Interna de Acompanhamento, decorrente do Processo de 

Monitoramento 002/2020, as ações deverão ser antecipadas, bem como salientou que 

os prazos das ações concluídas, serão objeto de verificação da real aplicabilidade das 

ações nas rotinas em visita in loco por parte do TCEEES. Foram repassados os itens, 

em especial a Planta Genérica de Valores devido aos atrasos e importância em 

finalizar os trabalhos, para encaminhamento o Projeto de Lei à Câmara Municipal. 

 

Ata 6/2020 - 06/10/2020: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, em que foi 

cobrado dos agentes do Setor Tributário a participação nas capacitações do instrutor 

Vinicius Del Pupo, disponibilizadas on-line pelo TCEES, considerando que 

recorrentemente reclamam e justificam a ineficiência em realizar as ações por ausência 

de treinamentos. Foram repassados os Achados e ações contínuas em andamento e 

alertado novamente sobre a necessidade de efetividade das ações e necessidade de 

retorno formal de qualquer andamento, principalmente dos acordos assumidos durante 

as reuniões, que são informados ao Gestor quando não há retorno.   

 

Ata 7/2020 - 10/11/2020: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, que foram 

repassadas as ações finais para conclusão dos Achados em aberto, para elaboração 

do Relatório a ser encaminhado ao TCEES no final do mandato. 

 
 
2.7 Ofícios e Pareceres Recomendatórios 



                     Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
             Estado do Espírito Santo 
            Unidade Central de Controle Interno 

 
 
 

 Ofício 08/2020 – Recomendação sobre Módulo Contratações no sistema 

CidadES do TCEES. 

 Ofício 13, 18, 27, 29, 38, 70 e 71/2020 – Recomendações referente a PCA. 

 Ofício 17, 53/2020 – Recomendação sobre Limite de Alerta RGF 

 Ofício 19/2020 – Recomendação sobre Contratos de Fornecedores 

 Ofício 23, 45/2020 – Recomendações sobre Prestação de Contas Mensais 

 Ofício 24/2020 – Recomendações sobre Prestação de Contas Mensais 

 Ofício 14, 24, 25, 46, 47, 48, 50, 58, 71, 76 e 81/2020 – Recomendações 

Transparência  

 Ofício 28/2020 – Recomendações sobre os procedimentos a serem adotados, e 

medidas excepcionais das ações administrativas, tendo em vista o 

enfrentamento da emergência de saúde pública do Coronavírus (Covid-19) 

 Ofício 30, 31, 32, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 60, 62, 72 e 77 – 

Recomendações sobre acompanhamento dos levantamentos e das publicações 

das contratações emergenciais que estão sendo realizadas, para ações 

relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo coronavírus pelo TCEES 

 Ofício 37/2020 – Acompanhamento Ofício de Requisição 23/2020 - TCEES 

equipamentos/aparelhos de ventilação e respiração artificial 

 Ofício 038/2020 – Finanças - Prazos PCM E PCA- CidadES 

 Ofício 040/2020 – Encaminhamento com antecedência mínima de 90 dias antes 

da publicação do edital de cópia integral dos processos licitatórios, bem como os 

estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira realizados em formato de 

planilha, inclusive com os dados de estudo de demanda, de todas as 

Concessões e PPPs que vierem a ser licitadas. 

 Ofício 043/2020 – Adoção de medidas, não exclusiva e taxativamente, para o 

contingenciamento das despesas enquanto vigorar o estado de calamidade 

pública. 

 Ofício 045/2020 – A partir das obrigações referentes ao mês de julho de 2020, 

entra em vigor os dispositivos da Seção V do Capítulo I da Instrução Normativa 

TC 43/2017, que tratam da expedição aos responsáveis do auto de infração 
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eletrônico, para os casos de não envio, nos prazos estabelecidos, das remessas 

de dados por meio do sistema CidadES (art. 38, §3º, da IN TC 43/2017). 

 Ofício 052/2020 – Assistência Social - Parcerias  

 Ofício 052/2020 – Atos Pessoal – CidadES 

 Ofício 074/2020 – Recomendações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), estabelecidas pela Lei nº 13.709/ 2018. 

 Ofício 078/2020 – Recomendações referente as regras de transição de governo, 

encerramento de mandato e exercício. 

 Ofício 04, 07, 22, 26, 27, 33, 35, 39, 41,44, 51, 56, 59, 61, 68, 69, 73, 75, 

83/2020 – Monitoramento e recomendações sobre o Plano de Ação Tributário, 

envolvendo matérias como ISS Bancário, Dívida Ativa, Planta Genérica de 

Valores, Cadastro Imobiliário entre outros. 

 Ofício 086/2020 – Considerando o término de mandato, estamos encaminhando 

a Vossa Excelência as obrigações do Município junto ao Tribunal de Contas do 

Estado que se encontram em andamento. 

 

2.8 Envio de Informações aos Órgãos Fiscalizadores 

Tendo em vista a atribuição da Unidade Central de Controle Interno – UCCI de apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando 
as unidades executoras quanto ao encaminhamento de documentos e informações, 
atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, 
tramitação dos processos, atuamos monitorando e solicitando as providências 
necessárias para que o envio das respostas, que em sua maioria ocorreram por meio 
digital, não ultrapassassem prazos estipulados, bem como, em alguns casos, 
respondendo diretamente os Levantamentos, de diversos Órgãos Fiscalizadores, 
como: 

Protocolo 06475/2020-6 - Recomendação 001/2020 - Ministério Público de Contas do 
Estado do Espírito Santo - A adoção de medidas, não exclusiva e taxativamente, para o 
contingenciamento das despesas enquanto vigorar o estado de calamidade pública - 
OF UCCI N° 43/2020; 
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Protocolo 06475/2020-6 - Recomendação 002/2020 - Ministério Público de Contas do 
Estado do Espírito Santo - Nas contratações por dispensa de licitação efetuadas com 
fundamento da Lei n.13.979/20 - OF UCCI N° 042/2020;  

Protocolo 06981/2020-5 - Recomendação 041/2020 - Ministério Público de Contas do 
Estado do Espírito Santo – Transparência Covid-19; 

Ofício de Requisição n° 23/2020 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - 
Ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus e 
diante da relevância, em especial nesse momento de pandemia, dos equipamentos de 
ventilação e de respiração artificial - OF UCCI N° 47/2020; 

Ofício 004/2020 - Avaliação de transparência - Transparência Capixaba – Avaliação do 
Portal da Transparência sobre Covid-19 - OF UCCI N° 46/2020; 

Ofício 006/2020 - Avaliação de transparência - Transparência Capixaba – Avaliação do 
Portal da Transparência sobre Covid-19 - OF UCCI N° 58/2020; 

Ofício de Requisição Processo TC n° 1405/2020 – Levantamento Educação, 
informamos que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo iniciou fiscalização 
com o objetivo de coletar dados sobre oferta e demanda por vagas da rede pública de 
ensino e infraestrutura das escolas da rede, tendo sido originado o Processo TC n° 
1405/2020 - OF UCCI N° 49/2020; 

Ofício TC n° 000971/2020-1, trata-se de levantamento sobre o Projeto “Educação que 
faz a diferença” com Prefeituras Municipais - OF UCCI N° 65/2020; 

Ofício TC n° 01223/2020-4, trata-se de fase do Levantamento da oferta e demanda por 
vagas nas redes de ensino, em que o TCEES tece recomendações aos municípios, 
conforme anexo, entre elas, que seja adotado sistema informatizado de gestão escolar, 
bem como que seja exigido dos alunos, dentre documentação obrigatória no momento 
da matrícula, os códigos de instalação elétrica ou de água/esgoto de sua residência de 
forma a permitir a geolocalização dos alunos de sua rede - OF UCCI N° 65/2020; 

Controle Externo – PACE/2020 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – 
Levantamento das obras paralisadas de Afonso Cláudio para devida providências. OF 
UCCI N° 21/2020 – 64/2020; 

Ofício TC 02744/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sobre a 
fiscalização na modalidade Levantamento (Processo TC 4597/2020), cujo objetivo é 
conhecer as ações realizadas pelos municípios do Estado do Espírito Santo para o 
enfrentamento da crise provocada pela pandemia da COVID-19 - OF UCCI N° 72/2020 
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Termo de Designação 0042/2020-1 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – 
Avaliação do Sistema de Controle Interno dos Municípios 2020; 

Decisão 00745/2020-2 - Processo: 01127/2020-5 Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo – Referente ao Plano de Ação da Auditoria Tributária, Processo 
TC6082/2016, Notificação 01216/2017, que determinou a conclusão da implementação 
de todas as ações contidas no Plano de Ação homologado pelo Acórdão 00843/2018-4 
até o final do exercício e determinou a Unidade Central de Controle Interno – UCCI, 
para que proceda ao monitoramento do cumprimento do presente Plano de Ação, 
devendo manter este TCEES informado acerca de seu andamento das ações, 
encaminhando, nesse sentido, relatório complementar até o final do atual mandato, 
assim o andamento das providências - OF UCCI N° 007/2020, 22/2020, 
26/2020,27/2020, 33/2020, 35/2020, 39/2020, 41/2020, 44/2020, 51/2020 56/2020, 
59/2020, 61/2020, 68/2020, 69/2020 73/2020, 75/2020, 79/2020, 83/2020, 86/2020; 

Ofício de Requisição 25/2020 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - 
Acompanhamento das contratações emergenciais que estão sendo realizadas, pelo 
Estado e pelos Municípios, para ações relacionadas ao enfrentamento da crise 
provocada pelo novo coronavírus. (Salienta-se que a relação deverá ser atualizada 
permanentemente e encaminhada, nos dias 1 e 15 de cada mês – em andamento) OF 
UCCI N° 54/2020; 

Ofício nº 060/2020 - Fórum de Combate à Corrupção do Espírito Santo - FOCCO/ES), 
sobre recebimento indevido de auxílio emergencial por servidor público - OF UCCI N° 
60/2020; 

Levantamento PPP - Ofício 00840/2020 e dos Acórdãos TC-1589/2019 e TC-
1742/2018, prolatado no processo TC nº 4924/2017 que tratam de Fiscalização na 
modalidade Levantamento, realizada no âmbito dos 78 municípios do Estado do 
Espírito Santo, que teve por objetivo verificar a existência e quantificar concessões 
públicas e parcerias público-privadas (PPPs) - OF UCCI N° 40/2020; 

Ofício n.147/2020 do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo 
referente ao procedimento administrativo instaurado pelo Gabinete Especial Covid-19, 
considerando que o Hospital foi contemplado com recursos financeiros do auxílio 
emergencial previsto na Lei Federal n. 13.995/2020 - OF UCCI N° 62/2020; 

Ofício de Requisição 55/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
referente ao trabalho de acompanhamento das contratações emergenciais 
relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus – Recursos 
Hospital - OF UCCI N° 77/2020; 
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- TCEES – Para elaboração do Relatório de Contas de Governo 2020, que a partir do 
próximo ano, além da verificação do cumprimento do mínimo constitucional, passa a 
conter informações quantitativas relacionadas à situação de saúde de cada município, 
solicitação de que sejam encaminhados os Relatórios Anuais de Gestão da Saúde 
(RAG) de 2018 e 2019 e/ou a planilha abaixo devidamente preenchida com os 23 
Indicadores da Pactuação Interfederativa - OF UCCI N° 85/2020; 

- Outras atividades de monitoramento: 
 
Instrução Normativa TC nº 38/2016 - Envio da remessa digital dos atos inerentes à 
admissão de pessoal, por meio do Sistema CidadES (Remessa Atos de Pessoal - 
Concurso) - OF UCCI N° 54/2020; 
 
Prestação de Contas Anual – PCA (de Prefeitos e Demais Ordenadores e Consolidada) 
- OF UCCI N° 13/2020, 18/2020, 29/2020, 70/2020, 71/2020; 

 
Prestação de Contas Mensal – PCM - OF UCCI N° 23/2020, 38/2020, 045/2020, 
063/2020; 

 
Remessa Folha de Pagamento - OF UCCI N° 20/2020; 
 
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), estabelecidas pela Lei nº 
13.709/ 2018 - OF UCCI N° 74/2020; 

Remessa Contratação do CidadES: Instrução Normativa TC 63/2020, estabelecendo 
que os dados referentes às contratações, incluídos os referentes a obras e serviços de 
engenharia, cujo fato gerador inicial ocorra a partir de 1º de junho de 2021, deverão ser 
encaminhados no sistema, conforme estabelecido nos Anexos I e VII da IN 43/2017 - 
OF UCCI N° 08/2020; 
 
Monitoramento ao Diário Oficial do TCEES e o acompanhamento das movimentações 
processuais no TCEES - OF UCCI N° 17/2020; 18/2020; 52/2020, 53/2020. 

 

2.9 PCA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 

A UCCI – Unidade Central de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio, possui 
grandes responsabilidades na Prestação de Contas do Prefeito, encaminhado ao 
TCEES e posteriormente encaminhado para Câmara Municipal para aprovação das 
contas. 

Para tanto foram elaborados os relatórios da UCCI – Unidade Central de Controle 
Interno do Município de Afonso Cláudio, quais sejam RELACI - Relatório de Atividades 
do Órgão Central de Controle Interno; RELOCI – Relatório e Parecer Conclusivo do 
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Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas do Prefeito;  RELUCI - 
Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre 
as Contas dos Ordenadores de Despesas, PROEXE- Pronunciamento Expresso do 
Chefe do Poder e do Chefe do Órgão Atestando; constantes na PCA – Prestação de 
Conta Anual, IN n°068/2020 do Tribunal de Constas do Estado de Espírito Santo e 
enviados por meio eletrônico através do CidadES. 

No RELACI - Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno, ocorreu o 
relato acerca de todas as atividades desenvolvidas na Unidade, bem como ações de 
monitoramento e medidas quanto o planejamento de atividades do controle interno e as 
atividades selecionadas para avaliação na Unidade Gestora. Além disso, ocorreu a 
descrição dos resultados das auditorias realizadas, achados, constatações, 
conclusões, proposições, alertas efetuados e medidas de saneamento adotadas. 

No RELOCI – Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle 
Interno sobre as Contas do Prefeito e RELUCI - Relatório e Parecer Conclusivo do 
Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas dos Ordenadores de 
Despesas, ocorreu a inserção dos pontos de controle para avaliação, constantes da 
Tabela Referencial 1, da IN TC nº 68/2020. 

Outrossim, encaminhamos os ofícios 13/2020, 18/2020, 29/2020, 38/2020, 70/2020, 
71/2020, 06/2021, 008/2021, 009/2021, 010/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 
034/2021, 35/2021, 36/2021, realizando recomendações, acompanhando das 
providências e/ou solicitando informações para subsidiar a elaboração do RELUCI e 
RELOCI 2020, tendo em vista que constitui garantia dos ocupantes da Unidade de 
Controle Interno o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados 
indispensáveis e necessários ao exercício das funções sem embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação. 

3. Análises de Conformidade 

Foram transportados para a tabela apenas os itens avaliados, sendo alguns analisados 
como auditoria e a maioria como análises de conformidade. 

A seguir apresentamos apenas os pontos de controle selecionados para análise, os 
procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas na 
Tabela Referencial 1. 
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Código 
Objeto/Ponto 
de Controle 

Processos 
Administrativos 

e/ou 
informações   
analisadas 

Base Legal Procedimento 
Universo do Ponto de 

Controle 
Amostra 

Selecionada 

1.Itens de Abordagem Prioritária 

1.2. Gestão Previdenciária 

1.2.1 

Registro por 

competência - 

despesas 

previdenciárias 

patronais  

Balancete da 

Despesa 

Orçamentária  

GFIPS 

Listagem de 

Liquidação do 

Exercício 

Portal da 

Transparência 

 

 

• CF/88, art. 

40.  

• LRF, art. 69.  

• Lei 

9.717/1998, 

art. 1º.  

• Lei 

8.212/1991  

• Lei Local  

• Regime de 

competência  

Verificar se foram 

realizados os 

registros contábeis 

orçamentários e 

patrimoniais, das 

despesas com 

obrigações 

previdenciárias, 

decorrente dos 

encargos patronais 

da entidade 

referentes às 

alíquotas normais e 

suplementares, 

observando o 

regime de 

competência.  

Análise dos Balancetes 

mensais da despesa 

orçamentária junto ao 

setor contábil. 

Analise das GFIP - Guia 

de Recolhimento do 

FGTS e de Informações 

à Previdência Social 

emitidas mensalmente. 

 

Está evidenciado no 

Balancete da 

Despesa o elemento 

despesa (31901300) 

onde recebeu os 

lançamentos 

contábeis das 

contribuições 

realizadas ao RGPS, 

seguindo o mês de 

competência. 

Quanto as alíquotas 

estão definidas na 

Folha de Pagamento 

(Retenção dos 

Servidores) e nas 

Guias de INSS 

(Obrigações 

Patronais). 

1.2.2 

Pagamento das 

obrigações 

previdenciárias - 

parte patronal  

Balancete da 

Despesa 

Orçamentária  

GFIPS 

Processos 

Administrativos  

Listagem de 

Pagamentos 

Portal da 

Transparência. 

• CF/88, art. 

40.  

• LRF, art. 69.  

• Lei 

9.717/1998, 

art. 1º.  

• Lei 

8.212/1991  

• Lei Local  

• Regime de 

competência  

Verificar se houve o 

pagamento 

tempestivo das 

contribuições 

previdenciárias 

decorrentes dos 

encargos patronais 

da entidade, 

referentes às 

alíquotas normais e 

suplementares.  

Análise dos Balancetes 

mensais da despesa 

Orçamentária, analise 

dos processos 

administrativos. 

Analise das GFIP - Guia 

de Recolhimento do 

FGTS e de Informações 

à Previdência Social 

emitidas mensalmente. 

Foi recolhido ao 

RGPS por via de 

competência os 

encargos sociais 

(previdenciários) das 

Obrigações 

Patronais do 

Município 
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1.2.3 

Registro por 

competência – 

multas e juros 

por atraso de 

pagamento  

Listagem de 

Empenho  

Balancete das 

Despesas 

Processos 

Administrativos 

• CF/88, art. 

40.  

• LRF, art. 69.  

• Lei 

9.717/1998, 

art. 1º.  

• Lei 

8.212/1991  

• Lei Local  

• Regime de 

competência  

Verificar se houve o 

registro por 

competência das 

despesas 

orçamentárias e 

das Variações 

Patrimoniais 

Diminutivas (VPD) 

com multa e juros 

decorrentes do 

atraso no 

pagamento das 

obrigações 

previdenciárias.  

Análise de Balancetes 
mensais da despesa e 
análise do balancete 
mensal. 
 

 

Verifica-se que no 

exercício de 2020 

que ocorreu o 

registro por 

competência, e que 

a Contabilidade 

realiza a segregação 

da despesa 

orçamentária com o 

VPD com multas. Foi 

realizado o 

Empenho estimativo 

para pagamento de 

eventuais multas 

com INSS de serviço 

de terceiro, 

empenho número 

310/2020. 

Constatou-se ainda, 

que ocorreu o 

pagamento de 

despesa com multa 

por atraso no 

recolhimento de 

obrigações patronais 

de serviços de 

terceiros retido em 

nota fiscal de 

prestador de 

serviço, conforme 

Nota de Pagamento 

n° 1364/2020. 

1.2.5 

Parcelamento 

de débitos 

previdenciários  

Anexo 16 - Divida 

Fundada  

Demonstrativo da 

dívida 

Balanço 

Orçamentário 

Relatório de 

• CF/88, art. 

40.  

• LRF, art. 69.  

• Lei 

9717/1998 art. 

1º.  

• Lei 

8.212/1991  

• Lei Local  

• Regime de 

Verificar se os 

parcelamentos de 

débitos 

previdenciários:  

a) estão sendo 

registrados como 

passivo da 

entidade;  

b) estão sendo 

registrados como 

Anexo 16 - Divida 

Fundada  

Demonstrativo da 

dívida 

Balanço Orçamentário 

Relatório de Liquidação 

2020 

a) Sim - Anexo 16 – 

Demonstrativo da 

Dívida Fundada 

b) Não possuímos 

RPPS, motivo pelo 

qual não possuímos 

passivos a receber. 

c) Não possuímos 
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Liquidação 2020 competência  ativo a receber no 

RPPS;  

c) se seu saldo total 

está sendo 

corrigido 

mensalmente, por 

índice oficial e 

registrado como 

passivo no ente 

devedor e como 

ativo no RPPS;  

d) se estão sendo 

registrados 

mensalmente os 

juros incidentes 

sobre o saldo 

devedor no ente 

devedor e como 

ativo no RPPS;  

e) se as parcelas 

estão sendo pagas 

tempestivamente.  

RPPS 

d)  Não possuímos 

RPPS 

e) Em relação as 

parcelas devidas 

referente ao 

parcelamento da 

dívida do Município 

com o INSS, houve 

suspenção no 

pagamento com 

base na LC 173, art. 

1º, § 1, I b.  As 

parcelas devidas dos 

meses de 

competência 

anteriores a vigência 

da LC 173, foram 

pagas 

tempestivamente. 

1.2.8 

Medidas de 

Cobrança- 

Créditos 

Previdenciários 

a Receber e 

Parcelamentos 

a Receber  

Sistema de 

Software 
LRF  

Avaliar se as 

obrigações 

previdenciárias não 

recolhidas pelas 

unidades gestoras, 

foram objeto de 

medidas de 

cobrança para a 

exigência das 

obrigações não 

adimplidas pelo 

gestor do RPPS e 

pelo Controle 

Interno.  

O Município não possui 

RPPS. 

Não se aplica, por 

não haver 

obrigações 

previdenciárias não 

recolhidas. 

1.3. Gestão Patrimonial 

1.3.3 

Disponibilidades 

financeiras – 

depósito e 

aplicação  

Fluxo de Caixa e 

Extratos 

Bancários  

LC 101/2000, 

art. 43 c/c § 3º, 

do artigo 164 

da CRFB/88.  

Avaliar se as 

disponibilidades 

financeiras foram 

depositadas em 

instituições 

Extratos bancários e no 

fluxo de caixa de 3 

(três) Bancos Oficiais. 

Verificamos nos 

extratos bancários e 

fluxo de caixa que as 

disponibilidades 

financeiras foram 
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financeiras oficiais. 

 

 depositadas em 

bancos oficiais. 

1.3.4 

Disponibilidades 

financeiras – 

depósito e 

aplicação  

Extratos 

bancários e 

Demonstrações 

contábeis no 

Fluxo de Caixa. 

 

Lei 4.320/1964, 

arts. 94 a 96.  

Avaliar se as 

demonstrações 

contábeis 

evidenciam a 

integralidade dos 

valores depositados 

em contas 

correntes e 

aplicações 

financeiras 

confrontando os 

valores registrados 

com os extratos 

bancários no final 

do exercício.  

O universo do ponto de 

controle é de 238 

contas existentes, 

sendo 74 do Banco do 

Brasil S/A, 137 

Banestes, e 27 da Caixa 

Econômica Federal 

durante o exercício de 

2020. 

Foram analisadas 

todas as contas 

bancárias, 

comparando o saldo 

no final do exercício 

nos extratos 

bancários com o 

saldo no Fluxo de 

Caixa. 

1.5. Demais Atos de Gestão 

1.5.1 

Documentos 

integrantes da 

PCA – 

compatibilidade 

com o 

normativo do 

TCE  

Instrução 

Normativa n° 

068/2020 e 

relatórios da 

Contabilidade 

referente a PCA 

2020. 

IN 

regulamentado

ra da remessa 

de prestação 

de contas. 

Avaliar de os 

documentos 

integrantes da PCA 

estão em 

conformidade com 

o requerido no 

anexo 

correspondente da 

IN 

regulamentadora 

da remessa de 

prestação de 

contas.  

Análise dos 

documentos em 

conformidade com a IN 

068/2020. 

 

Considerando que a 

IN 068/2020 de 08 

de dezembro de 

2020, implementou 

novos documentos, 

verificamos que não 

foram realizados os 

atos exigidos no 

AVALIA e DECPRO. 

2. Itens de Abordagem Complementar 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

2.2.10 

Execução de 

programas e 

projetos  

Balancete de 

Despesa  

LOA 2020 – Lei 

2.309/19. 

CRFB/88, art. 

167, I.  

Avaliar se houve 

execução de 

programas ou 

projetos de 

governo não 

incluídos na lei 

Relatorios de 

Pagamentos e 

Processos 

administrativos. 

Conforme 

demonstrado no 

Balancete Analítico da 

Despesa Oramentária 

de Dez/2020,   os 

programas ou 
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orçamentária 

anual.  

 projetos de governo 

estavam orçados. 

2.2.18 

Realização de 

investimentos 

plurianuais 

PPA 2018 – 2021 

Lei 2.224/2017 

CRFB/88, art. 

167, § 1º. 

Avaliar se foram 

iniciados 

investimentos cuja 

execução 

ultrapasse um 

exercício financeiro 

sem prévia inclusão 

no plano plurianual, 

ou sem lei que 

autorize a inclusão. 

PPA 2018 – 2021 Lei 

2.224/2017 

Os investimentos 

seguem previstos no 

PPA e sua execução 

depende da 

elaboração da LOA, ou 

seja, todo o 

investimento é 

realizado mediante lei 

autorizativa. 

2.2.24 

Escrituração e 

consolidação 

das contas 

públicas  

Plano de Contas 

no Sistema de 

software 

Contábil. 

Setor de 

Contabilidade. 

LC 101/2000, 

art. 50 / Norma 

Brasileira de 

Contabilidade 

NBC TSP-EC c/c 

/ NBC-T 16  

Avaliar se a 

escrituração e 

consolidação 

contábil das contas 

públicas obedeceu 

ao que dispõe o 

artigo 50 da LRF e 

as normas 

brasileiras de 

contabilidade 

aplicadas ao setor 

público.  

Plano de Contas no 

Sistema de software 

Contábil. 

Setor de 

Contabilidade. 

Verificou-se junto ao 

setor contábil que o 

plano de contas 

utilizado atende as 

novas normas 

brasileiras de 

contabilidade 

aplicadas ao setor 

público. 

2.2.31 
Despesa – 

liquidação  

Portal da 

Transparência. 

Listagem de 

Liquidações. 

Lei 4.320/1964, 

art. 63.  

Avaliar se foram 

observados os pré-

requisitos 

estabelecidos no 

artigo 63 da Lei 

Federal nº 4.320/64 

para a liquidação 

das despesas.  

Listagem de 

Liquidações 

Os pré-requisitos 

estabelecidos no para 

a liquidação das 

despesas foram 

observados nas 

amostras selecionas. 

2.2.32 

Pagamento de  

despesas sem 

regular 

liquidação  

Listagem de 

Liquidações. 

Listagem de 

Pagamentos. 

 

Lei 4.320/1964,  

art. 62.  

Avaliar se houve 

pagamento de 

despesa sem sua 

regular liquidação.  

Listagem de 

pagamento por mês 

do pagamento e 

credor. 

 

Não ocorreu 

pagamento de 

despesa orçamentária 

sem sua regular 

liquidação, com base 

nas amostras 

selecionada. 
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2.2.34 

Despesa – 

auxílios, 

contribuições e 

subvenções. 

Portal da 

Transparência 

Relatório de 

contratos/convên

ios 

LEI 

13.019/2014 

LEI 

2.2256/2018 - 

LDO 

Avaliar se houve 

concessão de 

auxílios, 

contribuições ou 

subvenções a 

entidades privadas 

sem previsão na 

LDO, na LOA e em 

lei específica. 

Portal da 

Transparência 

Relatório de 

contratos/convênios 

As concessões de 

auxílios, contribuições 

ou subvenções a 

entidades privadas 

foram firmadas 

através de termo de 

fomento e previstas 

da LDO e LOA. 

2.2.35 

Despesa – 

subvenção 

social. 

Portal da 

Transparência 

Relatório de 

contratos/convên

ios 

Lei 4.320/1964, 

art. 16. 

Avaliar se a 

concessão de 

subvenção social 

obedeceu ao 

disposto no art. 16, 

da Lei Federal nº 

4.320/1964, 

especialmente no 

que se refere o seu 

parágrafo único. 

Portal da 

Transparência 

Relatório de 

contratos/convênios 

Os valores repassados 

tem por finalidade 

atender com 

eficiência objeto 

fixado no termo de 

fomento firmado 

entre as partes, 

visando a prestação 

de serviços essenciais 

de assistência social, 

médica e educacional. 

2.3. Gestão patrimonial 

2.3.1 

Passivos 

contingentes – 

reconhecimento 

de precatórios 

judiciais  

Procuradoria 

Municipal. 

Setor de 

Contabilidade. 

CRFB/88, art. 

100. / Lei nº 

4.320/64, arts. 

67 e 105 c/c 

Norma 

Brasileira de 

Contabilidade 

NBC-TSP 03.  

Avaliar se os 

precatórios judiciais 

e demais passivos 

contingentes estão 

sendo devidamente 

reconhecidos e 

evidenciados no 

balanço 

patrimonial.  

Procuradoria 

Municipal. 

Setor de 

Contabilidade. 

Em informação a 

Procuradoria 

Municipal atual 

informou que apesar 

de estar incluso no 

Orçamento de 2020 o 

Valor de 

R$300.000,00 para 

pagamentos de 

Sentenças Judiciais e 

Precatórios, foi 

utilizado apenas o 

valor de R$21.166,4, 

tendo deixado de 

depositar o precatório 

n° 00013691-

24.2019.8.08.0000, no 

valor de 

R$178.531,70.  
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2.3.2 

Dívida pública – 

precatórios – 

pagamento  

Setor Jurídico. 

Setor de 

Contabilidade. 

CRFB/88, art. 

100 c/c Lei 

4.320/64, art. 

67.  

Avaliar se os 

precatórios judiciais 

estão sendo objeto 

de pagamento, 

obedecidas as 

regras de liquidez 

estabelecidas na 

CRFB/88.  

Não há precatórios 

judiciais informados 

pela Procuradoria. 

Em 2020, não 

houveram 

pagamentos de 

Precatórios Judiciais. 

O município fez 

pagamento de 

Requisição de 

Pequeno Valor em 

atendimento a 

determinação judicial. 

Bem como, o 

município continuou 

efetuando o 

pagamento mensal 

referente a sentença 

judicial de ação 

indenizatória nº 

001.09.000904-2 a 

título de pensão a 

favorecida, não 

caracterizado como 

precatório. 

 

2.4. Limites constitucionais e legais 

2.4.3 

Dívida pública – 

originalmente 

superior ao 

limite – redução 

do valor 

excedente  

Sistema de 

Software. 

Arquivo 

Municipal. 

 

Resolução nº 

40/2001 do 

Senado 

Federal, art. 4º, 

inciso I.  

Avaliar se a dívida 

consolidada líquida 

do 

Estado/Município, 

no final do 

exercício de 2001, 

excedia os limites 

estabelecidos nos 

incisos I e II, do 

artigo 3º, da 

Resolução nº 

40/2001 do Senado 

Federal, 

respectivamente e, 

em caso positivo, 

verificar se o valor 

Arquivo Municipal. 

Sistema de Software 

Conforme resposta 

do assessor contábil, 

o município não 

ultrapassou o limite 

definido pelo 

Senado Federal que 

é de 120% da RCL ao 

final de cada 

semestre. 
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excedente está 

sendo reduzido à 

razão de 1/15 (um 

quinze avos) por 

exercício.  

2.5. Gestão Previdenciária 

2.5.2 

Base de cálculo 

de 

contribuições - 

RPPS  

Legislação 

Previdenciária do 

regime Geral de 

previdência 

CF/88, art. 40. 

LRF, art. 69. Lei 

9717/1998 art. 

1º.  

Verificar a 

existência de uma 

base de 

contribuição 

regulamentada no 

ente e se 

contribuições 

previdenciárias 

estão sendo 

calculadas e retidas 

respeitando essa 

base de cálculo.  

Legislação 

Previdenciária do 

regime Geral de 

previdência 

Base de Cálculo 

reputa a Legislação 

Previdenciária do 

Regime Geral de 

previdência. 

2.5.5 

Guia de 

recolhimento de 

contribuições 

previdenciárias 

O município opta 

pelo regime Geral 

de previdência 

 

CF/88, art. 40.  

LRF, art. 69.  

Lei 9717/1998 

art. 1º.  

Verificar a 

existência de 

emissão de guia de 

recolhimento das 

contribuições 

previdenciárias 

devidas ao RPPS, 

nas unidades 

gestoras.  

O município opta pelo 

regime Geral de 

previdência 

 

As Guias de 

recolhimentos são 

emitidas e estão 

anexadas aos 

processos de 

pagamento de 

contribuições ao 

INSS. 

 

2.5.7 
Servidores 

cedidos  

O Município não 

possui RPPS. 

CF/88, art. 40.  

LRF, art. 69 Lei 

9717/1998 art. 

1º.  

ON MPS-SPS 

02/2009, art. 

32, I, II e III.  

Verificar se o RPPS 

é cientificado 

formalmente ou é 

parte do 

contrato/termo de 

cessão de 

servidores.  

O Município não possui 

RPPS. 

O Município não 

possui RPPS.  

2.5.10 

Parcelamento 

de débitos 

previdenciários 

– Autorização 

Legal 

O município opta 

pelo regime Geral 

de previdência 

 

CF/88, art. 40.  

LRF, art. 69.  

Lei 9717/1998 

art. 1º.  

ON MPS-SPS 

Verificar se os 

acordos de 

parcelamentos 

tiveram autorização 

legislativa por se 

O município opta pelo 

Regime Geral de 

Previdência 

 

A autorização está 

prevista na lei 

Federal 

12.810/2013. 
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02/2009, art. 

36, § 1º.  

tratar de dívida 

fundada.  

2.5.22 

Contabilização 

da amortização 

do déficit 

atuarial  

Reavaliação 

Atuarial  

OF UCCI N° 

070/2020 

 

 

 

 

MCASP e 

Portaria MPS 

403/2008, art. 

17.  

Verificar se houve a 

correta 

contabilização dos 

repasses das 

amortizações do 

déficit ao RPPS pela 

Unidade Gestora 

devedora, bem 

como do 

reconhecimento da 

receita pelo RPPS 

em conta específica 

do plano de contas.  

Reavaliação atuarial 

 

Verificou-se que no 
Balancete de 
Despesa que o 
município 
empenhou, liquidou 
e pagou em 2020, 
aposentadorias e 
pensões pertinentes 
à previdência 
municipal. 
 
O município não 

possui atualmente 

RPPS, entretanto 

arca com despesas 

previdenciárias 

pertinentes à 

servidores 

municipais do 

extinto Instituto de 

Assistência dos 

Servidores de 

Afonso Cláudio – 

IASAF, conforme 

disposto na Lei 

1.528/1999, 

momento em que se 

tornou optante do 

Regime Geral de 

Previdência Social.  

2.5.26 Censo Atuarial  

Solicitação de 
informação OF. 
UCCI 008/2021. 
 

Lei Federal 

10.887/2004, 

art. 3º.  

Portaria MPS 

403/2008, 

art.12.  

Verificar se o ente 

realiza censo 

atuarial de todos 

servidores ativos, 

aposentados e 

pensionistas, com a 

atualização de 

todos os dados 

cadastrais 

necessários para 

manutenção de 

Solicitação de 
informação OF. UCCI 
008/2021. 
 

Através do OF UCCI 

049/2019, 

recomendamos que 

realizassem 

anualmente, a 

atualização dos 

dados cadastrais dos 

aposentados e 

pensionistas 

necessários para 

manutenção de base 
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base de dados 

adequada.  

de dados adequada, 

conforme Lei 

Federal 

10.887/2004, art. 

3º; Portaria MPS 

403/2008, art. 12. 

Item devidamente 

atendido no 

exercício anterior. 

No exercício de 

2020 não foi 

realizado Censo para 

atualização dos 

dados cadastrais dos 

aposentados e 

pensionistas, 

considerando a 

Pandemia do Covid-

19. 

 

2.6. Demais atos de Gestão 

2.6.4 Pessoal – teto  

Verificação 

Documental. 

Portal da 

Transparência. 

Listagem dos 20 

Maiores Salários. 

Software do 

Recursos 

Humanos. 

Lei 2.337/2020 

Lei 2.339/2020  

CRFB/88, art. 

37, inciso XI.  

Avaliar se o teto 

remuneratório dos 

servidores públicos 

vinculados ao órgão 

obedeceu ao 

disposto no artigo 

37, inciso XI, da 

CRFB/88.  

Listagem dos 20 

maiores Salários em 

Relatório gerado pelo 

sistema de software 

referente ao exercício 

de 2020. 

Comparação dos 20 

maiores salários dos 

servidores, com o 

salário do Prefeito 

Municipal de 

R$15.991,00 (quinze 

mil, novecentos e 

noventa reais e 

setenta e um 

centavos) até o mês 

de novembro/2020 

conforme Lei 

2.337/2020 e a 

partir de 

dezembro/2020 o 

valor de R$ 

16.679,91 (dezesseis 

mil, seiscentos e 

setenta e nove reais 

e noventa e um 
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Constatações e proposições 

centavos), conforme 

Lei 2.339/2020. 

No mês de 

novembro/20 houve 

pagamento de 

remuneração a um 

servidor no valor 

bruto de R$ 

16.585,78, sem 

abatimento de teto. 

No mês de 

dezembro/20 houve 

pagamento de férias 

no momento da 

Rescisão a um 

servidor. O que 

ocasionou a soma 

de R$ 37.728,33 de 

salário bruto. 

Código Achados Proposições/ Alertas Situação 
1. Itens de Abordagem Prioritária 

1.2. Gestão Previdenciária 

1.2.1 

Nos exercícios anteriores 

recomendamos apuração sobre as 

diferenças entre os valores 

calculados na GFIP e na elaboração 

da Folha de Pagamentos. 

Em atenção, o Setor de 

Contabilidade realizou nova 

apuração para identificar os valores 

divergentes. 

Considerando a complexibilidade 

apuração, bem como para 

ajustar a situação no sistema de 

software, a UCCI incluirá neste 

exercício no Cronograma de 

Atividades a inspeção para 

apontar especificamente, em 

determinado mês, qual o motivo 

da divergência ocorrida, para 

orientar os Secretários 

envolvidos para adequação, 

 Em andamento. 
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visando dar efetividade às 

recomendações. 

 

 

1.2.2 

Os pagamentos das contribuições 

previdenciárias decorrentes dos 

encargos patronais da entidade, 

referentes às alíquotas normais e 

suplementares, ocorreram 

tempestivamente. 

Excepcionalmente, ocorreu o 

pagamento de três guias em data 

posterior a data limite. Conforme 

observado nas Notas de 

Pagamentos n° 2855, 2856 e 2857.  

Considerando que a verificação 

ocorreu no exercício de 2021, 

recomendaremos a necessidade 

da observância do pagamento 

tempestivo das contribuições. 

Em andamento. 

1.2.3 

Verifica-se que no exercício de 2020 

que ocorreu o registro por 

competência, e que a Contabilidade 

realiza a segregação da despesa 

orçamentária com o VPD com 

multas. Foi realizado o Empenho 

estimativo para pagamento de 

eventuais multas com INSS de 

serviço de terceiro, empenho 

número 310/2020. 

Constatou-se ainda, que ocorreu o 

pagamento de despesa com multa 

por atraso no recolhimento de 

obrigações patronais de serviços de 

terceiros retido em nota fiscal de 

prestador de serviço, conforme Nota 

de Pagamento n° 1364/2020. 

Recomendaremos formalmente 

à Secretaria de Finanças que 

preventivamente seja extraído 

mensalmente relatório de 

liquidação/desconto referente 

ao “INSS – Serviços de Terceiros” 

e que haja confrontação do 

mesmo com os pagamentos 

realizados impedindo que 

ocorram atrasos nos 

pagamentos, gerando multas e 

prejudicando credores. 

 

Em andamento. 

1.2.5 

A análise aponta o pagamento do 

valor de R$ 117.545,20 referente a 

amortização da dívida. 

Quanto ao parcelamento da dívida 

do Município com o INSS, houve 

suspenção no pagamento com base 

Sem recomendações. Atendido. 
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na LC 173, art. 1º, § 1, I b).  As 

parcelas devidas dos meses de 

competência anterior a vigência da 

LC 173, foram pagas 

tempestivamente. 

1.2.8 

Não se aplica, por não haver 

obrigações previdenciárias 

recolhidas. 

Não se aplica. Não se aplica. 

1.3. Gestão Patrimonial 

1.3.3 

A movimentação financeira é feita 

nos bancos oficiais (Banco do Brasil, 

Banestes e Caixa Econômica 

Federal). 

Sem recomendações. Atendido. 

1.3.4 

Foi realizada a comparação dos 

saldos dos extratos bancários no 

final do exercício e Fluxo de Caixa 

Contábil e Bancário, sendo 

encontrado algumas divergências de 

valores entre os mesmos nas contas 

bancárias. 

 

As contas abaixo apresentaram 

saldo contábil diferente do saldo 

bancário no fluxo de caixa devido a 

transação de pagamento ter 

ocorrido no mês de competência de 

dezembro/2020 e o valor debitado 

em conta no mês de janeiro/2021, 

sendo:  

Conta N° 

14.287-5 

8.518-9 

2.886.612 

27.263.755 - A 

27.263.755 

25-0 

Recomendaremos verificação 

mensal do saldo bancário, bem 

como verificação das contas 

bancárias sem movimentação 

financeira que sejam passíveis 

de encerramento.  

Recomendaremos ainda que as 

contas não mais utilizadas pela 

municipalidade sejam inativadas. 

Acompanhamento da UCCI no 

andamento e adequações.  

 

 

Em andamento. 
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5-6 

 

Já na conta n° 28.400.810 do banco 

Banestes, foi constatado que no 

extrato bancário possui o saldo de 

R$ 24.660,02 e no fluxo de caixa 

contábil e bancário o saldo R$ 0,00 

 

Solicitamos esclarecimentos à 

Secretaria de Finanças através do OF 

UCCI 038/2021.Em resposta, OF. 

SMF N° 060/2021 a Secretaria de 

Finanças informou que: “Neste caso 

o extrato apresenta tanto o saldo da 

conta corrente quanto o saldo em 

aplicação (CBD). O saldo da conta 

corrente está zerado, e o em 

aplicação apresenta 

equivocadamente valor que não 

corresponde à realidade, como é 

possível observar através do extrato 

da conta aplicação, valor disponível 

em 31/12/2021 de R$24.661,30.” 

Além disso, notou-se que há 

cadastrado no sistema contábil de 

contas bancárias que não tiveram 

movimentação e consta, saldo 

zerado. 

1.5. Demais Atos de Gestão 

1.5.1 

Os documentos integrantes da PCA 

seguem as normativas estabelecidas 

na IN 68/2020 do TCEES e demais 

legislação pertinentes a matéria. 

Exceto no que diz respeito ao 

AVALIA e DECPRO, que não foram 

localizados ato(s) normativo(s) do 

Chefe do Poder Executivo 

estabelecendo a programação 

financeira e o cronograma de 

execução mensal de desembolso, 

referente ao exercício da prestação 

No decorrer do exercício de 

2020 e durante as verificações 

dos pontos de controle no 

exercício de 2021, a UCCI 

promoveu a expedição dos 

ofícios 013/2020, 018/2020, 

025/2020, 029/2020, 038/2020, 

070/2020, 071/2020, 006/2021, 

007/2021, 008/2021, 009/2021, 

010/2021, 011/2021, 012/2021, 

013/2021, 020/2021, 025/2021, 

034/2021, 035/2021, 036/2021, 

038/2021, 039/2021 aos 

Em andamento. 
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de contas, nem comprovantes de 

realização de audiências públicas 

nas comissões de finanças ou 

equivalentes na Câmara Municipal, 

demonstrando e avaliando o 

cumprimento das metas fiscais de 

cada quadrimestre do exercício da 

prestação de contas. 

 

diversos setores responsáveis 

pelas informações necessárias 

ao desenvolvimento dos 

Relatórios da PCA, alertando 

para o cumprimento dos prazos, 

com recomendações sobre os 

itens e constatações do Controle 

Interno.  

Nos casos específicos do AVALIA 

e DECPRO já exaramos 

recomendação, através do OF 

UCCI N° 035/2021, para 

implementação em consonância 

com a LRF. 

2. Itens de Abordagem Complementar 

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

2.2.10 

 

Conforme demonstrado no 

Balancete Analítico da Despesa 

Oramentária de Dez/2020, os 

programas ou projetos de governo 

estavam orçados. 

A movimentação executada em 

termos de Programas, Projetos e 

Atividades estão inseridas na Lei 

Orçamentária Anual LOA 2020 – Lei 

2.309/19. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.18 

 

Os investimentos seguem previstos 

no PPA e sua execução depende da 

elaboração da LOA, ou seja, todo o 

investimento é realizado mediante 

lei autorizativa. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.24 

Verificou-se junto ao setor contábil 

que o plano de contas utilizado 

atende as novas normas brasileiras 

de contabilidade aplicadas ao setor 

público. 

Sem recomendações. Atendido. 
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2.2.31 

Os pré-requisitos estabelecidos no 

para a liquidação das despesas 

foram observados nas amostras 

selecionas. 

No momento da liquidação é 

analisado o documento fiscal 

corresponde a despesa, a 

importância a ser paga, o credor, o 

ateste de recebimento, 

confrontando com a nota de 

empenho e contrato/ARP/Termo de 

dispensa ou inexigibilidade. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.32 

Não ocorreu pagamento de despesa 

sem sua regular liquidação, com 

base nas amostras selecionada. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.34 

Disposto no Art. 20 da Lei 

2.290/2019 – LDOE na LOA 2020. 

Receberam repasses financeiros as 

entidades:  APAE – Assoc. de Pais e 

Amigos dos Excepcionais; Asso. 

Montanhas Capixabas; Assoc. Pro 

Casa do Menino; Banda Musical São 

Sebastião; Instituto de Consciência 

Antidrogas ICAD; Sociedade Civil De 

Amparo a Velhice Ninho do Amor. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.35 

Os valores repassados tem por 

finalidade atender com eficiência 

objeto fixado no termo de fomento 

firmado entre as partes, visando a 

prestação de serviços essenciais de 

assistência social, médica e 

educacional. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.3. Gestão patrimonial 
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2.3.1 

Em informação a Procuradoria 

Municipal atual informou que 

apesar de estar incluso no 

Orçamento de 2020 o Valor de 

R$300.000,00 para pagamentos de 

Sentenças Judiciais e Precatórios, foi 

utilizado apenas o valor de 

R$21.166,4, tendo deixado de 

depositar o precatório n° 00013691-

24.2019.8.08.0000, no valor de 

R$178.531,70. 

Em 19 de janeiro de 2021, em que 

pese não ter sido incluído no 

Orçamento 2021, a Procuradoria 

informou ao Exmo. Prefeito, ocasião 

em que determinou a Secretaria de 

Finanças para que promovesse às 

adequações necessárias para 

pagamento  

As providencias foram tomadas 

e o precatório foi devidamente 

pago no exercício de 2021. 

Recomendar que os precatórios 

judiciais e demais passivos 

contingentes sejam 

devidamente reconhecidos e 

evidenciados. 

Em andamento 

2.3.2 

Em 2020, não houveram 

pagamentos de Precatórios Judiciais. 

O município fez pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor em 

atendimento a determinação 

judicial. 

Bem como, o município continuou 

efetuando o pagamento mensal 

referente a sentença judicial de ação 

indenizatória nº 001.09.000904-2 a 

título de pensão a favorecida, não 

caracterizado como precatório. 

No exercício de 2021 a procuradoria 

informou que os precatórios estão 

sendo objeto de pagamento, 

obedecidas as regras de liquidez 

estabelecidas na CRFB/88. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.4. Limites constitucionais e legais 
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2.4.3 

Conforme resposta do assessor 

contábil, o município não 

ultrapassou o limite definido pelo 

Senado Federal que é de 120% da 

RCL ao final de cada semestre. 

Não se aplica. Não se aplica. 

2.5. Gestão Previdenciária 

2.5.2 

A aplicação da alíquota de 

contribuição é de acordo com o total 

de vencimentos de cada servidor 

municipal, considerando a Tabela de 

alíquota definida pela legislação do 

Regime Geral de Previdência. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.5.5 

O Município não possui RPPS. As 

Guias de recolhimentos estão 

anexadas ao processo de 

pagamento de contribuições ao 

RGPS. 

Não se aplica. Não se aplica. 

2.5.7 
O Município não possui RPPS, 

portanto não cientificamos.  
Não se aplica. Não se aplica. 

2.5.10 
A autorização está prevista na Lei 

Federal 12.810/2013. 
Não se aplica. Não se aplica. 

2.5.22 

O município não possui atualmente 

RPPS. Entretanto arca com despesas 

previdenciárias pertinentes à 

servidores municipais e pensionistas 

do extinto Instituto de Assistência 

dos Servidores de Afonso Cláudio – 

IASAF, conforme disposto na Lei 

1.528/1999, momento em que 

tornou-se optante do Regime Geral 

de Previdência Social.  

Conforme recomendado, no 
exercício de 2020 houve a 
contratação de empresa 
especializada para realização do 
cálculo atuarial, bem como 
acompanhamento pelo setor de 

Sem recomendações. 
Atendido. 
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contabilidade dos serviços. 
Demanda está devidamente 
atendida, sendo realizado a 
Reavaliação atuarial anualmente. 

2.5.26 

O município não possui atualmente 

RPPS, entretanto arca com despesas 

previdenciárias pertinentes à 

servidores municipais do extinto 

Instituto de Assistência dos 

Servidores de Afonso Cláudio – 

IASAF, conforme disposto na Lei 

1.528/1999, momento em que se 

tornou optante do Regime Geral de 

Previdência Social.  

No exercício de 2017, ocorreu o 

censo de todos servidores 

municipais, ativos, aposentados e 

pensionistas, conforme regras 

estabelecidas no Decreto Nº 

487/2017, 14 de setembro de 2017. 

Entre eles os pensionistas e 

aposentados, assegurados pelo 

município, compareceram à 

Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio, no período estipulado 

conforme cronograma, e 

apresentaram a documentação 

necessária para comprovação de 

vida e consequente manutenção do 

benefício.  

Através do OFUCCI 049/2019, 

recomendamos que realizem 

anualmente, a atualização dos 

dados cadastrais dos aposentados e 

pensionistas necessários para 

manutenção de base de dados 

adequada, conforme Lei Federal 

10.887/2004, art. 3º; Portaria MPS 

403/2008, art. 12.  

Recomendar que seja criada 

alternativa para realização de 

Censo, para atualização dos 

dados cadastrais. 

Em andamento. 
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4. Auditorias e outros procedimentos realizados 

São aplicáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES as Normas 
de Auditoria Governamental (NAG’s) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis ao 
Setor Público (NB ASP), dessa forma, os trabalhos foram conduzidos mediante a 
execução dos procedimentos definidos na Instrução Normativa SCI n° 002/2012 - 
Versão 03/2018. 
 
O Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2020, Decreto n° 278/2019, contemplava os 
sistemas  SBE - Sistema de Bem Estar Social, SRH - Sistema de Recursos Humanos, 

No exercício de 2020 não foi 

realizado Censo para atualização dos 

dados cadastrais dos aposentados e 

pensionistas, considerando a 

Pandemia do Covid-19. 

2.6. Demais atos de Gestão 

2.6.4 

Comparação dos 20 maiores salários 

dos servidores, com o salário do 

Prefeito Municipal de R$15.991,00 

(quinze mil, novecentos e noventa 

reais e setenta e um centavos) até o 

mês de novembro/2020 conforme 

Lei 2.337/2020 e a partir de 

dezembro/2020 o valor de R$ 

16.679,91 (dezesseis mil, seiscentos 

e setenta e nove reais e noventa e 

um centavos), conforme Lei 

2.339/2020. 

No mês de novembro/20 houve 

pagamento de remuneração a um 

servidor no valor bruto de R$ 

16.585,78, sem abatimento de teto. 

No mês de dezembro/20 houve 

pagamento de férias no momento 

da Rescisão a um servidor. O que 

ocasionou a soma de R$ 37.728,33 

de salário bruto. 

Recomendar ao Setor de 

Recursos Humanos que seja 

observado mensalmente, se o 

teto remuneratório dos 

servidores públicos obedeceu ao 

limite estabelecido. 

Em andamento. 
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SSP - Sistema de Saúde Pública e STB - Sistema de Tributos, entretanto devido a 
situação de calamidade pública, tornou-se necessário focar na análise no impacto da 
pandemia e nas ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo 
coronavírus, bem como o acompanhamento das contratações emergenciais que estão 
sendo realizadas, conforme inovações da Lei 13.979/2020 e LC 173/2020, objetivando 
evitar eventuais riscos e irregularidades, considerando a intensa cobrança dos órgãos 
fiscalizadores e ainda os extensos pontos de controle da Prestação de Contas Anual 
(PCA), tornando possível e mais efetivo os trabalhos desenvolvidos, considerando a 
presença de apenas uma integrante na Controladoria Interna, dessa forma foi o 
Decreto n°  246/2020, alterou o PAAI 2020. 
 

Código Ações Achados Proposição/Alertas Situação 

PEA – Projeto Especial de Auditoria – Transparência Contratações emergenciais, para ações r

enfrentamento da crise provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19) 

SCL – 
Transparência 
Contratações 
emergenciais, 
para ações 
relacionadas ao 
enfrentamento da 
crise provocada 
pelo novo 
Coronavírus 
(Covid-19) 
 

Ordem de Serviço 
– OS; Coleta de 
Dados; Análise do 
material; Portal 
da Transparência; 
Matriz de 
Achados; 
Relatórios 
Parciais; Relatório 
Final; 
Recomendações 
Acompanhamento 
subsequente. 

Necessidade de 
monitoramento 
constante quantos as 
publicações 
automáticas e 
manuais no Portal da 
Transparência. 
 
As informações 
disponíveis para 
consulta no nosso 
Portal da 
Transparência de 
forma automática 
são autênticas e 
íntegras, tendo em 
vista que são 
coletadas 
diretamente da base 
de dados dos 
sistemas em 
utilização nos órgãos, 
sem alteração, 
entretanto é 
necessário 
monitoramento para 
verificar se estão 
sendo atualizadas 
regularmente. 

Incluir no PAAI 2021 
Auditoria de 
Acompanhamento 
Subsequente, para 
continuidade do 
monitoramento ao Portal de 
Transparências em relação às 
Contratações e Aquisições 
Emergenciais. 

Encerrada 
Auditoria – 
Devidamente 
incluído no PAAI 
2021. 

SCL – 
Transparência 
Contratações 

Ordem de Serviço 
– OS; Coleta de 
Dados; Análise do 

Ausência de 
continuidade na 
publicação das 

Incluir no PAAI 2021 
Auditoria de 
Acompanhamento 

Encerrada 
Auditoria – 
Devidamente 
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emergenciais, 
para ações 
relacionadas ao 
enfrentamento da 
crise provocada 
pelo novo 
Coronavírus 
(Covid-19) 
 

material; Portal 
da Transparência; 
Matriz de 
Achados; 
Relatórios 
Parciais; Relatório 
Final; 
Recomendações 
Acompanhamento 
subsequente. 

informações 
encaminhadas para 
serem inseridas 
manualmente na aba 
específica do Covid-
19 no Portal da 
Transparência. 
Verifica-se que há 
necessidade de 
monitoramento e 
cobrança constante 
para adequação dos 
itens. Reiteramos 
que todas as 
contratações ou 
aquisições realizadas 
com fulcro da Lei 
Federal nº 
13.979/2020 devem 
ser imediatamente 
disponibilizadas no 
Portal da 
Transparência e 
compatíveis com as 
informações 
automáticas. 

Subsequente, para 
continuidade do 
monitoramento ao Portal de 
Transparências em relação às 
Contratações e Aquisições 
Emergenciais 

incluído no PAAI 
2021. 

SCL – 
Transparência 
Contratações 
emergenciais, 
para ações 
relacionadas ao 
enfrentamento da 
crise provocada 
pelo novo 
Coronavírus 
(Covid-19) 
 

Ordem de Serviço 
– OS; Coleta de 
Dados; Análise do 
material; Portal 
da Transparência; 
Matriz de 
Achados; 
Relatórios 
Parciais; Relatório 
Final; 
Recomendações 
Acompanhamento 
subsequente. 

Desde o início da 
Pandemia, nossa 
missão era revisar e 
reestruturar o sítio 
eletrônico específico, 
com diversas 
cobranças 
insistentemente a 
empresa de software 
para adequar os 
sistemas conforme 
recomendações, 
principalmente para 
tornar o site mais 
acessível e prático. 
Entretanto, verifica-
se que mesmo após 
adequações, o site 
permanece 
desinteressante e 
complexo ao 
cidadão. 

Dar continuidade ao 
aprimoramento das abas do 
Portal da Transparência para 
evitar ambiguidade e 
múltiplas opções de 
consultas e atentar às 
descrições pormenorizadas, 
incluindo nome do 
contratado, número de sua 
inscrição na Receita Federal 
do Brasil (CNPJ/CPF), 
informação do bem e/ou 
serviço, como quantitativos, 
valor (total e unitário), prazo 
contratual e número do 
processo, data da celebração 
do ajuste e etc. 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

SCL – 
Transparência 

Ordem de Serviço 
– OS; Coleta de 

Necessidade de 
implementação de 

Prestado o devido apoio 
técnico para elaboração da 

Encerrada 
Auditoria – 
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Contratações 
emergenciais, 
para ações 
relacionadas ao 
enfrentamento da 
crise provocada 
pelo novo 
Coronavírus 
(Covid-19) 
 

Dados; Análise do 
material; Portal 
da Transparência; 
Matriz de 
Achados; 
Relatórios 
Parciais; Relatório 
Final; 
Recomendações 
Acompanhamento 
subsequente. 

Instrução Normativa 
contendo os ritos 
processuais, 
normatizando o 
andamento dos 
processos, 
aprimorando as 
rotinas, e 
possibilitando um 
controle mais 
eficiente.  
 
Constatamos que 
não há padronização 
nos processos de 
compra de bens e 
contratação de 
serviços, sendo que 
há diversidade nos 
critérios adotados, 
sendo recomendável 
a elaboração das 
rotinas e 
procedimentos em 
observância aos 
princípios 
constitucionais e 
administrativos, 
disciplinando a 
execução de 
determinada 
atividade e 
detalhando com 
maior precisão os 
procedimentos 
administrativos. 

Instrução Normativa, 
entretanto, foi encaminhado 
aos responsáveis para 
análise, observações e 
aprovação, mas apenas um 
interessado retornou, 
considerando apta para 
publicação.  
 
Encaminhar aos responsáveis 
da nova gestão para 
verificação, atualização e 
implementação da Instrução 
Normativa. 

Recomendações 
Encaminhadas. 
 
À titulo de 
informação, a 
recomendação 
foi repassada a 
atual gestão e 
foi publicada a 
Instrução 
Normativa SCL 
N° 007-2021 - 
Ritos Processuais 
para 
Contratação e 
Aquisição. 

PAS - Projeto de Acompanhamento Subsequente ao Plano de Ação Tributário - Acompanhamento da 

Fiscalização-Auditoria Externa Temática de Receitas Públicas do TCEES. 

STB/SFZ - 
Acompanhamento 
Subsequente 
Plano de Ação 
Tributário 

Processo de 
Monitoramento 
0002/2020 – n° 
1652/2020. 
 
Auditoria Interna 
Acompanhamento 
Subsequente 
Exercício 
Anteriores. 
 
Plano de Ação 

Dificuldade em dar 
continuidade às 
ações em 
andamento, 
consideradas 
implementadas, 
sendo necessário 
monitoramento e 
cobrança constante 
para 
desenvolvimento. 

Incluir novamente no Plano 
Anual de Auditoria Interna - 
PAAI 2021, Auditoria 
Subsequente, para 
continuidade ao 
monitoramento das ações, 
mesmo que concluídas, para 
verificar sua efetividade após 
implementação. 

Encerrada 
Auditoria – 
Devidamente 
incluído no PAAI 
2021. 

STB/SFZ - Em análise aos Já está corrigido no Projeto Encerrada 
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Acompanhamento 
Subsequente 
Plano de Ação 
Tributário 

protocolado sob 
nº 16375/2017-4 
no TCEES. 
 
Reuniões internas 
– Ata 001/20; 
002/20; 003/20; 
005/20; 006/20; e 
007/19. 
 
Atos 
Recomendatórios 
da UCCI, 
OF. UCCI N° 
004/2020 
OF. UCCI N° 
007/2020  
OF. UCCI N° 
022/2020  
OF. UCCI N° 
026/2020  
OF. UCCI N° 
027/2020  
OF. UCCI N° 
033/2020  
OF. UCCI N° 
035/2020  
OF. UCCI N° 
039/2020  
OF. UCCI N° 
041/2020  
OF. UCCI N° 
044/2020  
OF. UCCI N° 
051/2020  
OF. UCCI N° 
056/2020  
OF. UCCI N° 
059/2020  
OF. UCCI N° 
061/2020  
OF. UCCI N° 
068/2020  
OF. UCCI N° 
069/2020  
OF. UCCI N° 
073/2020  
OF. UCCI N° 
075/2020  
OF. UCCI N° 

documentos 
apresentados pelo 
Diretor de Tributos 
Municipais nas 
reuniões realizadas, 
demonstrando 
através de gráficos 
os números da 
arrecadação, 
constatou-se que 
mesmo com o bom 
desempenho do 
número de 
pagamentos de IPTU 
neste ano, mesmo 
em meio à crise 
causada pelo novo 
Coronavírus, 
inclusive superando 
os exercícios 2014 a 
2018 (exceto 2019), 
o valor arrecadado 
foi menor (que 2016 
a 2019). Ao 
questionar o Diretor 
de Tributos, este 
informou que 
verificando os 
cálculos do IPTU dos 
exercícios anteriores, 
se verificou que as 
alíquotas aplicadas 
não estavam em 
conformidade com o 
artigo 12 do CTM 
que dispõe:  
Da base de cálculo e 
da alíquota 
Art. 12. A base de 
cálculo do Imposto é 
o valor venal do 
imóvel, fixado na 
forma desta lei, e a 
alíquota a ser 
aplicada sobre o 
valor do imóvel será 
de: 
I- 0,5% (meio por 
cento) para cada 
imóvel edificado; 

de Lei da nova Planta 
Genérica para inclusão da 
progressividade de alíquota. 

Auditoria – 
Acompanhar 
Projeto da PGV 
na Câmara 
Municipal. 



                     Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
             Estado do Espírito Santo 
            Unidade Central de Controle Interno 

 
 

079/2020  
OF. UCCI N° 
083/2020 
 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA SFZ e 
STB  
 
Grupo WhatsApp. 
 
Comunicação 
através de E-mails 
 
Cursos: - “Curso 
Orientações do 
TCEES-ES, 
Situação de 
Emergência e 
Calamidade: 
Imposta pela 
Covid-19” – 
Amunes - 21/05 
- “Websérie 
Online: 
Administração 
Pública vs COVID-
19: 5 medidas 
para aumentar a 
arrecadação 
tributária 
municipal pós 
pandemia” – 
ESAFI - Escola de 
Administração e 
Treinamento - 
22/05 
- “Arrecadação 
Municipal e a 
Pandemia da 
COVID-19” – 
Escola de Contas 
Públicas do TCE-
ES - 15/06 
- “Arrecadação 
Municipal - como 
fica a cobrança de 
taxas após a Lei 
de Liberdade 
Econômica” 
Escola de Contas 

II- 2% (dois por 
cento) para cada 
imóvel não edificado. 
 
Esclareceu que com 
a alteração do 
Código Tributário de 
1997, para o Código 
Tributário de 2010, 
não foi incluída a 
progressividade de 
alíquotas no IPTU, 
entretanto isso não 
estava sendo 
observado, ou seja, 
embora a alíquota 
prevista para imóvel 
não edificados é fixa 
de 2%, o que ocorreu 
é que desde essa 
data as alíquotas 
continuaram sendo 
progressivas, 
alcançando a 
alíquota de 10% em 
imóveis não 
edificados. Dessa 
forma, visando 
corrigir esse 
equívoco, neste 
exercício o Setor 
Tributário unificou as 
alíquotas para 2% 
para todos os 
contribuintes, por 
este motivo se deu a 
queda da 
arrecadação mesmo 
ocorrendo um 
número de 
pagamentos elevado. 

STB/SFZ - 
Acompanhamento 
Subsequente 
Plano de Ação 
Tributário 

Apesar de superar a 
meta referente ao 
cadastramento e 
recadastramento 
imobiliário no 
exercício, 
considerando o ano 
atípico, não foi 
possível estender o 

Realizar novo cronograma 
para o próximo exercício com 
planejamento de áreas e 
prazos para cadastramento e 
recadastramento imobiliário. 

Encerrada 
Auditoria – 
Processo de 
Monitoramento 
002/2021. 
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Públicas do TCE-
ES - 03/07. 
 
Processo 
01127/2020-5 - 
Decisão TCE-ES 
00745/2020-2  
 

planejamento, dessa 
forma, devido ao 
contínuo 
desenvolvimento 
imobiliário, há 
necessidade de dar 
continuidade ao 
trabalho 
desenvolvido, para 
manter o cadastro 
atualizado. 

STB/SFZ - 
Acompanhamento 
Subsequente 
Plano de Ação 
Tributário 

Após reunião entre a 
empresa e Diretor de 
Tributos, a empresa 
concluiu os trabalhos 
e entregou a 
Administração no dia 
03 de dezembro a 
Planta Genérica de 
Valores. Em seguida 
foi elaborado e 
encaminhado à 
Câmara Municipal, 
no dia 09 de 
dezembro, o Projeto 
de Lei, Mensagem nº 
27/2020, Protocolo 
nº 183/2020, que 
tem por objeto a 
instituição da nova 
Planta Genérica de 
Valores do 
Município. 

Realizar o acompanhamento 
do Projeto na Câmara 
Municipal. 

Encerrada 
Auditoria – 
Acompanhar 
Projeto da PGV 
na Câmara 
Municipal. 

STB/SFZ - 
Acompanhamento 
Subsequente 
Plano de Ação 
Tributário 

Como informado 
anteriormente, foi 
enviado à câmara de 
vereadores a 
Mensagem de Lei nº 
004/2019 criando e 
incluindo na Lei 
Municipal nº 
1.715/2006 (Plano de 
Cargos, Carreira e 
Vencimento dos 
Servidores do 
Município) o cargo 
de fiscal de tributos 
de nível superior, 
portanto, este 
passará a constar da 

Realizar o acompanhamento 
do Projeto na Câmara 
Municipal após prazo da LC 
173/2021. 
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Estrutura 
Administrativa 
Municipal, 
aguardando-se a 
ocupação do cargo 
até o provimento de 
profissional em 
concurso público, 
sendo que o projeto 
ainda não foi votado. 
Esclarecemos que 
não fizemos um novo 
questionamento a 
Câmara Municipal 
neste exercício, 
devido ao 
contingenciamento 
dos gastos graças a 
pandemia de Covid-
19, bem como em 
cumprimento ao 
parágrafo II, Art. 8º 
da LC nº 173/2020, 
que impossibilitou a 
criação de cargo que 
implique aumento de 
despesa. 

STB/SFZ - 
Acompanhamento 
Subsequente 
Plano de Ação 
Tributário 

Pouca efetividade da 
Fiscalização do ISS 
Bancário. 

Monitorar a o andamento da 
declaração eletrônica mensal 
do ISSQN de instituições 
financeiras, a ser realizada 
por meio do software. 

Encerrada 
Auditoria – 
Processo de 
Monitoramento 
002/2021. 

 

5 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos 
instaurados na UG. 

Não foi instaurada Tomada de Contas Especial no exercício de 2020. 

6 – Conclusão. 

No exercício da função administrativa de controle, buscamos assegurar que a 
existência de erros e riscos potenciais devem ser devidamente controlados e 
monitorados, atuando de forma preventiva, concomitante ou corretiva, na busca de 
garantir efetivamente na nossa missão institucional. 

A atuação da Controladoria Interna é realizada antes, durante e depois dos atos 
administrativos, com a finalidade de acompanhar o planejamento realizado, garantir a 
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legitimidade frente aos princípios constitucionais e verificar a adequação às melhores 
práticas de gestão. 

Nosso trabalho se respalda na ética, dignidade, integridade, transparência, qualidade 
do serviço e muita responsabilidade. Descrevemos aqui, as diversas atividades 
desempenhadas por esta Unidade Central de Controle Interno objetivando prevalecer 
como instrumento auxiliar da gestão. 

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por 
função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo 
ou corretivamente as ações a serem desempenhadas. 

Afonso Cláudio, 25 de março de 2021. 
 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS SILVA BRANDÃO 
Controladora Geral / Responsável pela UCCI 
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