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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: 2019 

1. Introdução 
 
Relatório das atividades desenvolvidas no exercício de 2019, 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. 

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.  

Assim, no início do exercício de 2020 nomeamos através do Decreto nº 15/2020, 
Auditora Interna 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 2019, com base nas informações reunidas e 
disponibilizadas pelo servidor Assessor Contábil, nomeado como responsável no 
exercício anterior, através do Decreto nº 064/2019. 

As Auditoras Públicas Internas, são 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. 

Cumpre ressaltar, que a Sra. Simoni Altafim Lopes Tristão, Controladora Interna 
Municipal, em atividade no exercício de 2019, cargo de provimento em comissão, mas 
pertencente ao quadro efetivo municipal, conforme exigência os art. 4° e 5° da Lei n° 
1.985/2012, se afastou das atividades por razão de licença maternidade a partir do dia 
21 de janeiro de 2020, sendo substituída pela Auditora Pública Interna efetiva, Sra. 
Mayara Moreira Campos Silva Brandão, no exercício de suas atribuições pelo período, 
conforme Decreto 048/2020.  

Além disso, 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 o que dificultou a finalização das verificações. 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, o que retardou ainda mais o término dos trabalhos. 

 
N° Servidoras Situação 2019 Situação 2020 Área Nível Vínculo 
01 Simoni Altafim 

Lopes 
Controladora 
Interno 
Municipal 

Licença 
Maternidade 

Administração C-C-1 Efetiva em 
Comissão 

02 Mayara Moreira 
Campos Silva 
Brandão 

Auditora Pública 
Interna 

Controladora 
Municipal em 
Exercício 

Direito 1-8-2 Efetiva 

03 Lorena A. Barbosa 
Wolfgramm 
Sobreiro 

Nomeada, 
tomou posse e 
entrou em 
exercício 04 de 
fevereiro 2020. 

Auditora Pública 
Interna 

Contabilidade 1-8-1 Efetiva 

Total - 03      
 

Convém salientar que permanece a inferioridade hierárquica entre os demais cargos de 
nível superior da Administração, como Procuradores e Contadora, em relação as 
Auditoras Internas Municipais, não garantindo a independência técnica e autonomia 



profissional necessária para o auxílio a Gestão, o que não interfere no desempenho e 
dedicação das servidoras. 

Necessitamos de apoio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no incentivo 
a valorização dos nossos profissionais, para que seja possível executar com ainda 
mais eficiência nossas demandas internas e aquelas em apoio ao Controle Externo. 

2 – Atividades Desenvolvidas 

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 001/2019 - Monitoramento Portal da 
Transparência 

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° 001/2019, protocolado sob o n° 004898/2019, 
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. 

Inovações – Exercício de 2019: 

Transparência na Assistência Social - A UCCI procedeu orientações sobre Termo de 
Notificação 00333/2019-5, Processo 04017/2018-2, Instrução Técnica Inicial 
00751/2018-6, decisão 00279/2019-4 e o Relatório de Auditoria 00022/2018-1, sobre a 
transparência das parcerias firmadas entre a Administração Pública e Organizações de 
Sociedade Civil, com base na Lei 13.019/2014 e financiadas com recursos do Sistema 
Único de Assistência Social, o SUAS, no OF. UCCI N° 078/2019. Assim, 
disponibilizamos no Portal, as abas “Termos de Parcerias”, “Prestação de Contas de 
OSCIPS” e “Outros Documentos – Lei 13.019/2017”, para atender as exigências. Além 
disso, realizamos uma inspeção para atualização das informações faltantes, sendo de 
responsabilidade da Secretária Municipal de Assistência Social a inserção dos dados e 
atualização constante. 

Transparência na Saúde Prestamos apoio técnico a Secretaria Municipal de Saúde, 
com base no OF UCCI nº 127/2019, considerando o Processo 01986/2016-6, Ofício 
02978/2019-2 – TCEES do Relatório da auditoria temática realizada em alguns 
Municípios de ações na assistência farmacêutica na atenção básica da saúde, 
resultando no desenvolvimento de ferramenta no Portal de Transparência, visando 
assegurar  o direito ao acesso à informação  e o controle social, para a publicação 
mensal de relatórios desenvolvidos  pela Saúde, contendo  as informações  sobre os 
medicamentos, tais como relação dos medicamentos em falta, o motivo da falta e a 
previsão  de chegada,  dentre outras observações, objetivando  a garantia  da 
transparência  dos serviços de saúde na administração  púbica municipal. 

Transparência na Educação Tendo em vista a Auditoria Interna realizada pela UCCI 
no Sistema de Educação - SED, por meio da Ordem de Serviço SCI n° 001/2019, em 
observância ao disposto no Decreto n° 351/2018 – PAAI, identificamos que em 
algumas escolas os cardápios estavam expostos apenas na cozinha, e não em áreas 
externas. Assim visando facilitar o acesso, dar maior efetividade a divulgação do 
cardápio escolar, recomendamos que o cardápio fosse publicado também no Portal da 
Transparência Municipal, contendo as refeições, as datas de referência e o nome do 
nutricionista responsável, o que se iniciou prontamente. Ao divulgar eletronicamente o 
cardápio da merenda escolar à comunidade, além de facilitar o acesso, zelando pelo 
equilíbrio nutricional dos alunos para que seja possível se orientar quanto aos 
alimentos servidos, trata-se também de um mecanismo de fiscalização, fomentando o 
controle social em relação aos gastos e a qualidade da alimentação ofertada. 

 



2.1.2 Processo de Monitoramento 002/2019 - Acompanhamento da 
Implementação das Recomendações da PCA 

Este processo analisou e monitorou as providências adotadas pelos órgãos 
responsáveis, com vistas a implementar as recomendações decorrentes do RELOCI – 
Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre 
as Contas do Prefeito – Consolidado e RELUCI - Relatório e Parecer Conclusivo do 
Órgão Central do Sistema de Controle Interno da PCA - Prestação de Contas Anual, 
bem como acompanhar as manifestações e pareceres do TCEES referente as 
prestações de constas anteriores. 

Foram encaminhados os seguintes ofícios recomendatórios referente a PCA: OF UCCI 
N° 20/19; OF UCCI N° 27/19; OF UCCI N° 33/19; OF UCCI N° 36/19; OF UCCI 
N°45/19; OF UCCI N° 46/19; OF UCCI N°  47/19; OF UCCI N°  48/19; OF UCCI N°  
49/19; OF UCCI N° 73/19; OF UCCI N°  79/19; OF UCCI N° 80/19; OF UCCI N° 81/19; 
OF UCCI N°  82/19; OF UCCI N° 84/19; OF UCCI N° 90/19; OF UCCI N° 91/19; OF 
UCCI N° 108/19; OF UCCI N° 118/19; OF UCCI N° 123/19; OF UCCI N° 126/19; OF 
UCCI N° 138/19; OF UCCI N° 138/19; OF UCCI N° 139/19; OF UCCI N° 140/19; OF 
UCCI N° 141/19; OF UCCI N° 142/19; OF UCCI N° 144/19; OF UCCI N° 144/19; OF 
UCCI N° 144/19; OF UCCI N° 143/19; OF UCCI N° 145/19.  

Além disso, procedemos acompanhamento constante às manifestações, relatórios e 
pareceres do TCEES, sobre as prestações de contas anteriores, monitoramos os 
processos, e verificamos, analisamos e encaminhamos os seguintes documentos 
emitidos no exercício de 2019: 

Processo 08650/2019-7 (Relatório Técnico 00717/2019-7; Instrução Técnica Inicial 
00796/2019-1; Decisão SEGEX 00759/2019-1) 

Processo 08741/2019-1 (Relatório Técnico 00215/2019-4; Instrução Técnica Inicial 
00359/2019-1; Decisão SEGEX 343/2019-9; Instrução Técnica Conclusiva 04058/2019-
4; Parecer do Ministério Público de Contas 04878/2019-3; Acórdão 01496/2019-5) 

Processo 12341/2019-1 (Relatório Técnico 00538/2019-3; Instrução técnica Inicial 
00642/2019-2; Decisão SEGEX 00605/2019-1) 

Processo 04150/2018-8 (Instrução Técnica Conclusiva 00044/2019-5; Parecer do 
MPC 00090/2019-5; Acórdão 00034/2019-1; Certidão de Trânsito em Julgado 
00922/2019-3; Despacho de Arquivamento 03564/2019-1) 

Processo 03746/2018-6; (Instrução Técnica Conclusiva 00958-2019-1; Parecer do 
MPC 01167/2019-1; Manifestação Técnica 05905/2019-9; Parecer do Ministério Público 
de Contas 02487/2019-8; Parecer do Ministério Público de Contas 03548/2019-2; 
Parecer Prévio 00072/2019-7; Certidão de Trânsito em Julgado 02088/2019-1) 



Processo 03573/2018-8 (Instrução Técnica Conclusiva 00224/2019-3; Parecer do 
MPC 0079/2019-2 Acórdão 003272/2019-1; Certidão de Trânsito em Julgado 
01338/2019-1; Despacho de Arquivamento 04786/2019-5) 

Processo 5090/2017-3 (Certidão de Trânsito em Julgado 004852/2019-5; Despacho de 
Arquivamento 02499/2019-1) 

Processo 5091/2017-8 (Certidão de Trânsito em Julgado 00699/2019-2; Despacho de 
Arquivamento 03259/2019-2) 

 

2.1.3 Processo de Monitoramento 003/2019 - Acompanhamento da 
Implementação das Recomendações – Educação 

Monitorou as providências adotadas com vistas a implementar as recomendações 
decorrentes dos levantamentos do TCEES no âmbito da Educação, como no 
acompanhamento a execução do Plano Municipal de Educação (PNE), bem como no i-
educ do IEGM, colaborando para a auditoria interna realizada no exercício de 2019 na 
área da Educação, resultando em recomendações como dos ofícios OF UCCI n° 
65/2019 e OF UCCI n° 094/2019. 

2.1.4 Processo de Monitoramento 004/2019 - Monitoramento Plano de Ação 

Visando um acompanhamento com um registro mais formal e planejado, 
implementamos o Processo de Monitoramento n° 004/2019, protocolado sob o n° 
004901/2019, para dar continuidade ao acompanhamento realizado, objetivando reunir 
e registrar as informações que já eram monitoradas e catalogadas em uma pasta 
contendo todos os arquivos, para aprimorar o controle, facilitar a coleta de informações 
e constatações de forma imediata, favorecendo ajustes simultâneos, durante o 
exercício. 

Diariamente procedemos diversas formas de monitoramento, como grupo “Plano 
Tributário” no WhatsApp; e-mails; reuniões; cursos e prestamos apoio contínuo e direto 
na efetivação dos itens, dessa forma segue abaixo as ações de monitoramento 
realizadas no presente exercício: 

OF. UCCI N° 007/2019 - Solicitando informações referentes aos créditos e não-
tributários inscritos em dívida ativa, por dívida e tributo bem como o estoque da dívida 
ativa acumulada, assim como sua possível provisão para perda, bem como requerendo 
a descrição de quais medidas foram e estão sendo tomadas para realização da 
cobrança da atual Dívida Ativa. 

OF. UCCI N° 022/2019 - Encaminhamento das Auditorias realizadas ao Gestor 
Municipal, entre ela as de Acompanhamento Subsequente, para conhecimento dos 



trabalhos realizados e ciência das constatações e recomendações enviadas aos 
setores. 

OF. UCCI N° 030/2019 - Ato Recomendatório no que se refere a Dívida Ativa do 
Município, tendo em vista a inércia, de acomodação tributária, beneficiando 
sobremaneira os contribuintes inadimplentes, originando um círculo vicioso, criando um 
sistema arrecadatório injusto e ineficiente.  

OF. UCCI N° 044/2019 - Encaminhamento de publicação do Diário Oficial Eletrônico, 
que consta a Decisão Monocrática 00273/2019-7, referente ao Plano de Ação negando 
a dilação de prazo, solicitada através do expediente nº 2252/2019, e dando ciência das 
ações de monitoramento realizadas pela UCCI, bem como solicitando andamento das 
ações.  

OF. UCCI N° 069/2019 - Resposta a conceituada Corte de Contas a Decisão 
Monocrática, apontando as medidas de monitoramento e cobranças desempenhadas 
pela Unidade Central de Controle Interno deste Poder Executivo. 

OF. UCCI N° 083/2019 - Recomendando para que a Administração Tributária seja 
priorizada e solicitando a atenção e o comprometimento de todos os envolvidos, 
responsáveis e notificados no cumprimento dessas ações. 

OF. UCCI N° 093/2019 - Solicitamos que sejam encaminhadas através de ofício, um 
relatório, contendo todas e quaisquer ações dos setores, como documentos expedidos 
e recebidos, números, assinaturas, fotos, e-mails e outros, referentes ao cumprimento 
do Plano, pois assim, estarão comprovando o trabalho desempenhado, os processos e 
registros devem falar por si, dessa forma deve agir o Poder Público. 

OF. UCCI N° 109/2019 - Publicação no Diário Oficial de Contas, referente a 
representação proposta pelo Ministério Público de Contas em face da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio, em virtude de suposta ilegalidade na Procuradoria Geral, 
desempenhando efetivo acompanhamento aos achados, solicitando diversas vezes a 
Procuradoria Municipal, também notificada, quaisquer informações quando ao 
andamento das ações especificamente sobre este item e prioridade em responder ao 
Tribunal de Contas dentro do prazo estabelecido com exatidão e veracidade, 
demonstrando efetivamente as providências tomadas para regularização das medidas. 

OF. UCCI N° 115/2019 - O Controle Interno emite ato recomendatório a Procuradoria 
Municipal referente ao Oficio 02260/2019-3 do Ministério Público de Contas, 
requisitando informações e providências em relação ao Acórdão TC- 55/2008 e 
299/2015 do TCEES, recomendando procedimento de cobrança administrativa do 
débito em face do responsável, tais como inscrição do devedor no cadastro de 
devedores e protesto extrajudicial da CDA, sem prejuízo da cobrança judicial, e 
solicitando o andamento de todas as providências adotadas. 



OF. UCCI N° 124/2019 - Vem pelo presente solicitar o envio das informações em dados 
atualizados, descritas abaixo, conforme acordado na reunião do dia 25 de setembro de 
2019 na Sala do Controle Interno que o TCEES atribuiu ao Controle Interno à 
obrigação de comunicá-los, ocorrendo o descumprimento por parte dos responsáveis. 

OF. UCCI N° 125/2019 - A Unidade Central de Controle Interno, tem o dever proceder 
o monitoramento contínuo do cumprimento residual do presente Plano de Ação, 
encaminhando, ao Tribunal de Contas, o resultado do referido acompanhamento, 
dessa forma, com vistas ao Processo de Monitoramento nº 004/2019, protocolo nº 
004901/2019, vimos pelo presente solicitar o envio das informações e documentos 
comprobatórios 

OF. UCCI N° 128/2019 - Reiterando OF. UCCI N° 124 e 125/2019, agendando reunião 
para verificação do andamento das ações. 

Este processo de monitoramento colaborou para a auditoria interna realizada no 
exercício de 2019 na área Tributação por meio da OS n° 004/2019 e objetivou verificar 
as providências que estão sendo tomadas referente as recomendações do processo 
06082/2016-2 e intervir e orientar de forma imediata e eficiente. 
 
2.2 Elaboração e Atualização de Instruções Normativas 

 
No intuito de incentivar as demais Secretarias, a Unidade Central de Controle Interno, 
sempre faz divulgações das Instruções Normativas, bem como dedica-se em manter o 
acervo do Sistema de Controle Interno – SCI sempre atualizado. Devido essas ações, 
foi possível elaborar e atualizar ao todo 7 (sete) Instruções Normativas no Sistema de 
Tributos (STB) e no Sistema de Fiscalização (SFZ), determinando rotinas e 
procedimentos específicos para aperfeiçoar as ações e fortalecer o controle, conforme 
demonstrado abaixo: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFZ Nº 001-2019 - Procedimentos para cobrança de taxa 
de publicidade; 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFZ Nº 002-2019 - Procedimentos para avaliação dos 
imóveis objeto de transmissão; 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFZ Nº 003-2019 - Procedimentos para fiscalização de 
Obras;  

INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 001-2014 - Versão 002-2019 - Procedimentos 
para o Cadastro Imobiliário; 



INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 003-2014 - Versão 002-2019 – Procedimentos de 
Inscrição, Controle e Cobrança da Dívida Ativa Municipal; 

INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 005-2019 - Procedimentos quanto a requisição 
concessão de parcelamentos mexida. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA STB Nº 006-2019 - Procedimentos Fiscalizatórios de 
Maximização da Arrecadação Monitoramento de ISS 

 
 

2.3 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 
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. 

 

Ocorreram 26 (vinte e seis) solicitações de informações que foram devidamente 
atendidas. 

Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos Número de pedidos 

Pedidos recebidos 26 

Pedidos atendidos 26 

 

Meio de entrada Número de 

pedidos 

Solicitações eletrônicas através do e-SIC 16 
Solicitações eletrônicas através do E-mail da UCCI 9 

Solicitações presenciais através do SIC Físico 1 

 

Tipo de Solicitante Número de pedidos 

Pessoa Física 19 

Pessoa Jurídica 7 

 



Gênero dos Solicitantes Número de pedidos 

Feminino 15 
Masculino 4 

 

O principal meio de entrada dos pedidos de informação é o Sistema Eletrônico - e-SIC, 
entretanto após implementação da Instrução Normativa SCI n° 008/2018, e efetivo 
acompanhamento das solicitações presenciais diretamente nas secretarias, verificou-se 
que também é um potencial meio de entrada. Como essa verificação iniciou no 
decorrer deste exercício, entendemos que a partir do ano de 2019, ocorrerá expressivo 
acréscimo de pedidos registrados. 

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 2019, foi publicado em 30 de dezembro de 
2019 e está disponível no Portal da Transparência (na aba Controle Interno), no Site 
Municipal e no Sistema e-SIC. 

2.4 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. 

 

Na página destinada ao e-OUV, link supracitado, há orientações para utilização do 
sistema e forma de acompanhamento. 



 

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. 

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 diretamente nas Secretarias. 

Ocorreram 56 (cinquenta e seis) manifestações que foram devidamente atendidas: 

 

Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos Número de pedidos 

Pedidos recebidos 56 

Pedidos atendidos 56 
 

Meio de entrada Número de 

pedidos 

Manifestações eletrônicas através do e-OUV 37 
Manifestações eletrônicas através do E-mail da UCCI 15 

Manifestações presenciais através da Ouvidoria Física 3 

Manifestações através do telefone 1 



 

Tipo de Solicitante Número de pedidos 

Pessoa física 42 

Pessoa Jurídica 14 
 

Gênero dos Solicitantes Número de pedidos 

Feminino 20 
Masculino 20 

Anônimo 2 
Não se aplica (MP, SESP-ES..) 14 

 

Categorias Número de pedidos 

Sugestão 3 

Reclamação 27 
Elogio 1 

Denúncia 12 

Solicitação 8 
Dúvidas 5 

 

Destacamos que no exercício 2019, a UCCI elaborou os relatórios do OUV 
trimestralmente, 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) 

 

Em atendimento ao disposto no artigo 6° do Decreto 483/2017, a Unidade Central de 
Controle Interno, divulga relatório contendo dados quantitativos e qualitativos relativos 
às atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no exercício de 2019.O Relatório Estatístico 
do OUV 2019, foi publicado em 30 de dezembro de 2019 e está disponível no Portal da 
Transparência (aba Controle Interno), no Site Municipal e no Sistema e-OUV. 

 

2.5 Portal da Transparência 

 
O portal da transparência do Município de Afonso Cláudio passou por grandes 
mudanças, por meio de várias ações e um novo formato de trabalho instituído e 



coordenado pela Unidade Central de Controle Interno. Dessa forma, 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 2019, como supramencionado 
no item Processo de Monitoramento 001/2019. A UCCI está em constante contato a 
empresa de software, solicitando adaptações, sugerindo o aperfeiçoamento e 
adequações quanto as inconsistências, para aprimoramento das funcionalidades do 
Portal. 

A Controladoria Interna Municipal, possui campo específico para publicar documentos, 
divulgar ações e dar visibilidade aos trabalhos realizados pela unidade. Neste local, 
divulga o “Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI)”, apontando o planejamento e o 
dimensionamento das auditorias a serem realizadas, visando priorizar a atuação 
preventiva. Publica o “Manual de Auditora Interna”, contendo as diretrizes para 
condução das ações de fiscalização a diretrizes para condução das ações de 
fiscalização uniformiza procedimentos em técnicas de auditoria, aumentando a 
confiabilidade das atividades. Há também a “Agenda de Atividades do Controle 
Interno”, as “Auditorias e Inspeções” em andamento, as “Recomendações e Pareceres 
Técnicos” e “Relatórios” emitidos, a “Legislação Específica” e “Instruções Normativas” 
disponíveis, os “Monitoramentos” realizados, as “Divulgações” realizadas no site oficial 
e redes sociais do trabalho desenvolvido, a “Adesão as NAGS” (Normas de Auditoria 
Governamental);  as “Prestações de Contas Anual e Mensais” dando ainda mais 
publicidade; os “Pareceres do Tribunal de Contas” e “Julgamento das Contas pela 
Câmara”; os “Relatórios do SIC e do OUV” e a “Matriz de Risco” que auxilia o 
planejamento das auditorias com finalidade de identificar possíveis fraquezas e corrigi-
los de forma preventiva fortalecendo os sistemas.  

 



Além disso, estamos em monitoramento contínuo quanto aos demais campos do Portal 
da Transparência, incentivando e orientando através de reuniões, e-mails e ofícios, 
como os OF. UCCI N° 78, OF. UCCI N° 92 e OF. UCCI N° 99, apontando as 
inconsistências verificadas, no que diz respeito à parte de cada Representante do 
Sistema nomeado e cada Secretaria especificamente, solicitando as adequações e 
comprometimento necessário para uma transparência ativa de qualidade. 

 

2.6 Participação em Treinamentos pelos Servidores da Unidade Central de 
Controle Interno 

 
No exercício 2019 participamos de cursos, palestras e seminários pertinentes às 
atribuições, conforme abaixo descrito: 
 

• O curso “Prestação de Contas Mensais”, ministrado no período de 05 de agosto, 
abordou a gravidade do não encaminhamento no prazo das informações 
encaminhadas mensalmente através do Sistema CidadES, pontuando que serão 
iniciados novos módulos, além da PCM UG Individual (Saúde – Prazo dia 10), UG 
Consolidadora (Prefeito Municipal – Prazo dia 15) e PCF (Recursos Humanos – Prazo 
dia 15). A partir de alguns meses será necessário encaminhar informações mensais 
sobre Contratos e sobre Arrecadação/Dívida Ativa, para fomentar e comparar com as 
informações prestadas na Prestação de Contas Anual (PCA), ressaltando a todo 
instante que as informações são responsabilidade de cada setor e enfatizando que o 
tempo de amadorismo na gestão pública acabou, sendo necessário a Administração 
Pública se fortalecer tecnicamente para suportar as demandas e exigências cada vez 
mais específicas.  
 

• No curso de “Gestão de Riscos no Setor Público”, de 06 e 07 de Agosto, o instrutor 
Edilson Barboza, apresentou fundamentos que visam o estabelecimento de política de 
gestão de riscos, com a avaliação e resposta a riscos: critérios para priorização de 
riscos, avaliação e seleção das respostas a riscos, planos e medidas de contingência, 
documentação da avaliação e seleção de respostas a riscos, no intuito de proteger a 
Gestão.  

 

• No curso sobre “Arrecadação Municipal: meios e procedimentos de implementação”, 08 
e 09 de agosto, o instrutor Vinicius Del Pupo, pontuou diversos itens referente ao Plano 
de Ação em andamento, decorrente a Auditoria Externa Tributária realizada nos 
Municípios,  enfatizando a responsabilidade no cumprimento do planejado e 
informando que a partir do próximo exercício, por se tratar de último ano de mandato, 
possivelmente a equipe técnica do TCEES visitará os municípios, no intuito de fiscalizar 
e verificar as ações implementadas. Ressaltou, diversas vezes, a importância da 
cobrança da dívida ativa de maneira efetiva, devendo ocorrer para todos os inscritos, 
de várias formas diferentes notificação (carta, telefone, whatsapp), protesto, execução 
judicial e frisando a obrigatoriedade dessa cobrança, para não configurar dano ao 



erário, em caso de prescrição sem cobrança, cabendo inclusive Tomada de Contas 
Especial, para apurar as responsabilidades. 
 

• No curso sobre Gestão em Ouvidoria na Era da Informação: Lei 13.460/2017 (Defesa 
do Usuário), Lei 12.527/2011 (Acesso à Informação) e Controle Social - 16 de agosto, o 
instrutor Durval Senna, parabenizou os municípios pelas ações desenvolvidas até 
momento para adequação a Lei, mas salientou que a partir de agora a cobrança para 
formalização de uma Ouvidoria Municipal, será intensificada. Ou seja, será necessário 
ter sala específica, ouvidor devidamente nomeado, formalmente instituída na estrutura 
organizacional, com Cartas de Usuário ao Cidadão contemplando todas as atividades 
da Prefeitura (Art. 7º), Conselhos de Usuários (Art. 18), Avaliação Continuada dos 
Serviços Públicos (Art. 23), entre outras. Orientou que assim como a Transparência 
Ativa e Transparência Passiva, no próximo exercício ocorrerá a avaliação das 
Ouvidorias Municipais, para que um ranking seja publicado em jornal, comparando as 
Prefeituras e o serviço prestado, seja através do sistema, como é realizado atualmente, 
mas principalmente de forma física, telefone gratuito e estrutura dos órgãos.  

 

• O curso “Prestação de Contas Anuais”, de 23 de agosto, foi o mais esclarecedor e 
relevante, sendo que o instrutor Romário Figueiredo (auditor externo da equipe técnica 
responsável por avaliar as PCA´s) apresentou as principais alterações dos 
procedimentos para os próximos exercícios. Discorreu sobre a Matriz de Saldo 
Contábeis que é encaminhado pelo TCEES ao Ministério da Fazenda do Governo 
Federal, com base nas informações prestadas pelos Municípios mensalmente e 
anualmente através do CidadES e foi objetivo ao afirmar que o atraso, principalmente 
no final do exercício, como ocorreu no último exercício, por 74 dos 78 municípios, bem 
como nas PCM e PCA, sendo totalmente prejudicial aos municípios, gerando ainda 
mais problemas, pois impossibilitará o envio da MSC no prazo, gerando restrição no 
Cauc, que é um sistema que apresenta informações sobre a situação de cumprimento 
de requisitos fiscais por parte dos Municípios, necessários à celebração de 
instrumentos para transferência de recursos do governo federal. 

 

• I Encontro Técnico sobre Receita Municipal, realizado no auditório da Escola de Contas 
pelo Tribunal de Contas do Estado – TCEES O Encontro técnico teve como objetivo dar 
publicidade aos resultados das auditorias temáticas realizadas pelo TCEES nos 
municípios, bem como compartilhar o conhecimento e boas práticas exercida por 
servidores de outros municípios atuantes na arrecadação. 
 
 

2.7.  Reuniões 
 
A UCCI realizou diversas reuniões internas com a presença de secretários e servidores 
na discussão de diversos temas, entre eles: 
 
Ata 1/19 - 16/01/2019: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, mais 
especificamente em relação a Dívida Ativa Municipal e o andamento das providências 
para devida cobrança. 



Ata 2/19 - 02/04/2019: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, mais 
especificamente em relação a Decisão Monocrática 00273/2019-7, que negou a dilação 
de prazo pelo TCEES e exigiu o devido cumprimento das medidas de correção em um 
prazo de 30 (trinta) dias. 

Ata 3/19 - 09/04/2019: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, com o Prefeito 
Municipal, sendo repassadas as medidas propostas para o cumprimento do Plano de 
Ação na reunião do dia 02/04/2019, em relação a Decisão Monocrática 00273/2019-7, 
que negou a dilação de prazo pelo TCEES e exigiu o devido cumprimento das medidas 
de correção em um prazo de 30 (trinta) dias. 

Ata 4/19 - 16/04/2019: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, foram 
repassadas as providências e às medidas de correção que estavam em planejamento, 
constando datas específicas para a realização das ações, com finalidade de anuência 
dos demais responsáveis, para compor a resposta a Decisão Monocrática 00273/2019-
7. 

Ata 5/19 – 06/09/2019: Reunião de monitoramento ao Portal da Transparência 
esclarecendo a diferença entre Transparência Passiva e Ativa, reforçando que o 1º 
lugar ocupado pelo Município na Fiscalização do TCEES foi referente Transparência 
Passiva. Quanto a Transparência Ativa solicitou o comprometimento e atenção de 
todos os presentes na veracidade das informações, bem como na sua disponibilidade 
em tempo real, sem atrasos. Foram repassados os problemas identificados nas abas 
de responsabilidade cada Setor presente e solicitado que as inconsistências fossem 
imediatamente sanadas. 

Ata 6/19 - 25/09/2019: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, considerando a 
substituição do Procurador Geral e do Procurador Efetivo, em que foram repassados 
alguns pontos referentes ao andamento das ações e dificuldades enfrentadas. O Chefe 
de Tributos, apresentou as ações tomadas e resultados alcançados, demonstrando 
através de gráficos e números a evolução da arrecadação e fiscalização. 

Ata 7/19 - 02/12/2019: Reunião de monitoramento ao Plano de Ação, ressaltando 
novamente a obrigatoriedade do monitoramento das ações e a dificuldade de retorno 
por parte de alguns responsáveis, foram repassados todos os itens e apresentado o 
andamento das ações, principalmente no que diz respeito a Planta Genérica, Protestos 
e ISS Bancário. 

 
 
 
 
 

 



2.8 Ofícios e Pareceres Recomendatórios 

 

➢ Ofício 005/2019 – Recomendação para a Secretaria Municipal de Educação 
sobre documentos para a PCA, dispostos no Decreto de Encerramento do 
Exercício n° 333/2018. 

➢ Ofício 006/2019 – Recomendação para a Procuradoria Geral Municipal sobre 
documentos para a PCA, dispostos no Decreto de Encerramento do Exercício n° 
333/2018. 

➢ Ofício 007/2019 – Recomendação para a Secretaria Municipal de Finanças 
sobre documentos para a PCA, dispostos no Decreto de Encerramento do 
Exercício n° 333/2018. 

➢ Ofício 008/2019 – Recomendação para a Secretaria Municipal de Administração 
sobre documentos para a PCA, dispostos no Decreto de Encerramento do 
Exercício n° 333/2018. 

➢ Ofício 009/2019 – Recomendação para a Secretaria Municipal de Saúde sobre 
documentos para a PCA, dispostos no Decreto de Encerramento do Exercício n° 
333/2018. 

➢ Ofício 021/2019 – Recomendações sobre Governança e TI 

➢ Ofício 026/2019 – Recomendação sobre Cadastro da Dívida Pública 

➢ Ofício 028/2019 – Recomendação sobre a IN n° 47/2018 - Remessa de Folha ao 
CidadES 

➢ Ofício 030/2019 – Recomendação sobre a dívida ativa do Município 

➢ Ofício 033/2019 – Recomendação sobre o envio de informações pelas 
secretarias para elaboração da PCA 

➢ Ofício 034/2019 – Recomendação de alerta referente a prorrogação de prazo 
para a disponibilização dos dados e informações contábeis, orçamentárias e 
fiscais por meio do leiaute definido para a MSC. 

➢ Ofício 035/2019 – Recomendação sobre o envio da folha de pagamento no 
CidaddES 

➢ Ofício 044/2019 – Recomendações e Monitoramento sobre a execução do Plano 
de Ação 



➢ Ofício 045/2019 – Recomendações sobre o envio da remessa do LRFWeb, 
referente ao RGF do 2° Semestre, bem como sobre Item 2.2.21 da PCA, sobre a 
transparência na gestão 

➢ Ofício 046/2019 – Recomendação e monitoramento sobre Atos de Pessoal das 
IN38 e IN 45 TCEES, sobre a situação e o andamento das Remessas 
Atualização do Concurso e Admissão, tendo em o prazo, Item 2.5.37 PCA 

➢ Ofício 048/2019 – Recomendações referente a PCA  

➢ Ofício 049/2019 – Recomendações referente a PCA  

➢ Ofício 051/2019 – Recomendação sobre PCA - Equilíbrio Atuarial 

➢ Ofício 063/2019 – Recomendação sobre nível do Auditor e desnível com demais 
cargos de nível superior 

➢ Ofício 064/2019 – Recomendação sobre prazo para a consulta Pública referente 
ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP 

➢ Ofício 065/2019 – Recomendação sobre Remessa Folha e omissão da PCM 

➢ Ofício 066/2019 – Recomendações sobre as Metas 1 e 18 do Plano Municipal de 
Educação e novo levantamento do TCEES 

➢ Ofício 071/2019 – Recomendação Lei 13.019-2014 - Termo de Notificação 
00333-2019-5 

➢ Ofício 072/2019 – Recomendação para a devida aplicação dos procedimentos 
das Instruções Normativas do Sistema de Tributos aos servidores 

➢ Ofício 074/2019 – Recomendações sobre avaliação do Estágio Probatório 

➢ Ofício 077/2019 – Recomendação sobre localização atualizada dos servidores 
com base em resposta da Ouvidoria 

➢ Ofício 078/2019 –  Recomendações sobre Transparência Ativa das Parcerias 
13.019 Marco Regulatório 

➢ Ofício 079/2019 – Recomendações sobre a LOA - PCA  

➢ Ofício 080/2019 – Recomendações sobre Créditos Adicionais - PCA  

➢ Ofício 082/2019 – Recomendações a Contabilidade Parecer do TCEES 

➢ Ofício 083/2019 – Recomendações sobre a execução do Plano de Ação - 
Decisão Monocrática 002732019 



➢ Ofício 084/2019 –  Recomendações PCA - Pessoal 

➢ Ofício 089/2019 –  Recomendação sobre Fiscalização do Índice de Efetividade 
da Gestão Municipal - IEGM 

➢ Ofício 090/2019 – Recomendações sobre a PCA 

➢ Ofício 091/2019 –  Recomendações da PCA - Acórdão 003272019-1 

➢ Ofício 092/2019 –  Recomendações sobre Inconsistências no Portal da 
Transparência 

➢ Ofício 093/2019 – Recomendações sobre a execução do Plano de Ação - 
Decisão Monocrática 002732019-7 

➢ Ofício 094/2019 – Recomendação sobre o Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal IEGM - Secretaria de Educação 

➢ Ofício 095/2019 – Recomendação sobre o Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal IEGM - Secretaria de Saúde 

➢ Ofício 096/2019 – Recomendação sobre o Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal IEGM - Secretaria de Meio Ambiente 

➢ Ofício 097/2019 – Recomendação sobre o Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal IEGM - Tecnologia da Informação 

➢ Ofício 098/2019 – Recomendação sobre o Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal IEGM - Defesa Civil 

➢ Ofício 099/2019 – Recomendações sobre Receitas Lançadas no Portal da 
Transparência 

➢ Ofício 101/2019 – Recomendações sobre Lei Anticorrupção e Programa de 
Integridade 

➢ Ofício 108/2019 – Recomendações PCA 

➢ Ofício 109/2019 – Recomendações Plano de Ação 

➢ Ofício 112/2019 – Recomendações sobre Estágio Probatório 

➢ Ofício 115/2019 – Recomendações sobre o Plano de Ação 

➢ Ofício 117/2019 – Recomendação para que sejam tomadas as providências 
necessárias para solucionar as pendências quanto a omissão da PCM. 

➢ Ofício 118/2019 – Recomendações sobre PCA 



➢ Ofício 119/2019 – Recomendação sobre IN 38-2016 TCEES - Reiterando 

➢ Ofício 120/2019 – Encaminhar Recomendações do Relatório Auditoria Merenda 

➢ Ofício 121/2019 – Recomendações sobre Instrução Normativa Módulos 
Contratações CidadES 

➢ Ofício 122/2019 – Recomendações sobre atendimento a Levantamento sobre 
Varrição Pública do TCEES 

➢ Ofício 123/2019 – Recomendações sobre a PCA 

➢ Ofício 124/2019 – Recomendações sobre o Plano de Ação 

➢ Ofício 125/2019 – Recomendações sobre o Plano de Ação 

➢ Ofício 126/2019 – Recomendações sobre a PCA 

➢ Ofício 127/2019 – Recomendações sobre Assistência Farmacêutica na Atenção 
Básica de Saúde 

➢ Ofício 128/2019 – Recomendações sobre o Plano de Ação 

➢ Ofício 129/2019 – Recomendações sobre Ouvidoria e SIC 

➢ Ofício 130/2019 – Recomendações sobre o Decreto nº 328-19 sobre o 
Encerramento do Exercício 

➢ Ofício 131/2019 – Recomendações sobre o Decreto nº 328-19 sobre o 
Encerramento do Exercício 

➢ Ofício 132/2019 – Recomendações sobre o Decreto nº 328-19 sobre o 
Encerramento do Exercício 

➢ Ofício 133/2019 – Recomendações sobre o Decreto nº 328-19 sobre o 
Encerramento do Exercício 

➢ Ofício 134/2019 – Recomendações sobre o Decreto nº 328-19 sobre o 
Encerramento do Exercício 

➢ Ofício 137/2019 – Recomendações da Instrução Normativa TC Nº 58/2019 – 
Módulo Contratações 

 

2.9 Envio de Informações para o TCEES 

Tendo em vista a atribuição da Unidade Central de Controle Interno – UCCI de agir 
como mediador entre o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e a Prefeitura a 



fim de facilitar a disponibilização de documentos e informações objeto de trabalho das 
referidas equipes, diversas informações requeridas pelo TCE-ES nesse exercício foram 
feitas diretamente a UCCI, que se incumbiu de solicitar as providências necessárias 
para que o envio das respostas, que em sua maioria ocorreram por meio digital, não 
ultrapassassem prazos estipulados. 

2.9.1 IEGM – Índice de Efetividade De Gestão Municipal 

No mês de março de 2019 o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo iniciou um 
trabalho de fiscalização na modalidade levantamento, sobre o Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal – IEGM do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
requisitando dessa Prefeitura, conforme ocorreu em exercícios anteriores, informações 
na forma do questionário on-line relacionadas à educação, saúde, planejamento, 
gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança. 

Tendo por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, 
preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, a UCCI encaminhou os 
Ofícios (N° 037 a 043/2019) para diversas Secretarias fornecendo orientações e 
requisitando informações referentes aos questionários i- Amb, i-Cidades, i-Educ, i-
Fiscal, i-GovTI, i-Planejamento, i-Saúde, bem como advertindo sobre o prazo, 
ressaltando todas as sanções previstas, no intuito de sanar quaisquer dúvidas e prestar 
esclarecimentos. Nessa oportunidade, assinaram o Termo de Ciência, declarando o 
conhecimento da obrigação de inserir informações no questionário on-line, bem como 
de que a veracidade e a autenticidade das informações inseridas eram de suas 
responsabilidades, e que o descumprimento de prazos estabelecidos ensejaria a 
adoção de sanções. 

Após preenchimento por meio eletrônico e encaminhamento dos questionários do 
IEGM, o Tribunal de Contas comunicou que iniciaria um trabalho de fiscalização, 
liderado pela Auditora de Controle Externo Sra. Maytê Cardoso Aguiar, com o objetivo 
de ir a campo validar as respostas apresentadas, que foi repassado aos setores 
responsáveis através dos ofícios (N° 085 a 089/2019) prestando o devido apoio ao 
Controle Externo no exercício em sua missão institucional. 

A apresentação da equipe do Tribunal de Contas do Estado ocorreu no período de 
24/06/2019 a 28/06/2019, oportunidade em que os Auditores Externos Sr. Rodrigo 
Lamari da Costa Pereira e Sr. Jasiomar Oliveira de Souza realizaram o processo de 
validação dos dados preenchidos no questionário IEGM, inclusive visitando postos de 
saúde e escolas no Município. 

Posteriormente, encaminhamos os ofícios (N° 094 a 098/2019), reforçando os 
apontamentos, sugestões e recomendações efetuadas pelos auditores externos, para 
evolução e progresso do índice e na efetividade da gestão municipal. 



2.9.2 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 
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°043/2017 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 no exercício de 2019, 
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, do Anexo III, da IN TC nº 43/2017. 

Além disso, a UCCI promoveu a expedição dos ofícios 130/2019; 131/2019; 132/2019; 
133/2019; 134/2019, aos diversos setores responsáveis pelas informações necessárias 
ao desenvolvimento dos Relatórios Contábeis, encaminhando o Decreto nº 328/2019, 
que estabelece normas para encerramento e fechamento do exercício financeiro, 
alertando para o cumprimento dos prazos, bem como o comprometimento com as 
informações prestadas.  

Outrossim, encaminhamos os ofícios 139/2019; 140/2019; 141/2019; 142/2019; 
143/2019; 144/2019; 145/2019, solicitando informações para subsidiar a elaboração do 
RELUCI e RELOCI,  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. 



1.11. 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. 



Código 
Objeto/Ponto de 

Controle 
Informações 
analisadas 

Base 
Legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de Controle 

Amostra 
Selecionada 

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

1.1.1 

Prestação de 
contas anual – 
execução 
orçamentária 

Anexo X - 
Comparativo da 
Receita Orçada 
com a 
Arrecadada 

LC 
101/2000
, art. 58. 

Avaliar se a prestação de 
contas anual do chefe do 
Poder Executivo evidencia o 
desempenho da 
arrecadação em relação à 
previsão, destacando as 
providências adotadas no 
âmbito da fiscalização das 
receitas e combate à 
sonegação, as ações de 
recuperação de créditos nas 
instâncias administrativa e 
judicial, bem como as 
demais  medidas  para  
incremento das receitas 
tributárias e de 
contribuições. 

Anexo X - 
Comparativo da 
Receita Orçada 
com a Arrecadada 

Está evidenciado no 
Anexo X os valores 
arrecadados em 
relação a previsão 
orçada. 

1.1.3 

Transferência de 
recursos 
orçamentários aos 
Poderes 
Legislativo. 

Relatório do 
Movimento 
Financeiro. 
Cópias dos 
cheques de 
repasses e 
comprovantes 
de depósito e 
Relação 
Bancária. 

CRFB/88, 
art. 168. 

Avaliar se os recursos 
correspondentes às 
dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, 
destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo, foram 
transferidos pelo Poder 
Executivo até o dia 20 de 
cada mês, em duodécimos. 

Relatório do 
Movimento 
Financeiro do 
Município, emitido 
pelo sistema de 
software, 
evidenciando 
todos os dados 
referente aos 
repasses. 
 
TED: 0001 
CHEQUE: 017904  
 
RB 
000006 
000007 
000018 
000019 
000027 
000028 
000044 
000045 
000056 
000055 
000066 
000001 
000077 
000078 
000089 
000090 
000100 
000102 
000144 

O Poder Executivo 
efetuou todos os 
repasses 
financeiros ao 
Poder Legislativo 
até o dia 20 de cada 
mês, conforme 
abaixo: 
 
JAN – 17/01/2019 – 
R$ 88.240,12 (TED 
0001) e R$ 
200.000,00 (cheque 
017904) 
 
 FEV – 19/02/2019 
– R$ 200.000,00 
(000006) e R$ 
88.541,66 (000007) 
 
MAR – 19/03/2019 
– R$ 250.000,00 
(000018) e R$ 
38.390,89 (000019) 
  
ABR – 17/04/2019 
– R$ 200.000,00 
(000027) e R$ 
88.390,89 (000028)  
 
MAI – 17/05/2019 
– R$ 200.000,00 
(000044) e R$ 
88.390,89 (000045)  



000143 
000170 
000171 
 
 
 

 
JUN – 18/06/2019 – 
R$ 200.000,00 
(000055) e R$ 
88.390,89 (000056) 
 
 JUL – 19/07/2019 – 
R$ 200.000,00 
(000066) e R$ 
88.390,89 (000001) 
 
 AGO – 19/08/2019 
– R$ 200.000,00 
(000077) e R$ 
88.390,89 (000078) 
 
SET – 19/09/2019 – 
R$ 200.000,00 
(000089) e R$ 
88.390,89 (000090) 
 
OUT – 17/10/2019 
R$ 100.000,00 
(000100) e R$ 
188.390,89 
(000102) 
 
NOV – 20/11/2019 
–   R$ 100.000,00 
(000143) e R$ 
188.390,89 
(000144) 
 
 
DEZ – 09/12/2019 – 
R$ 100.000,00 
(000170) e R$ 
188.390,89 
(000171) 
 
 
Totalizando o 
montante no 
exercício de R$ 
3.460.690,68. 

1.2. Gestão Previdenciária 

1.2.13 
Equilíbrio 
Financeiro e 
Atuarial  

 

CF/88, 
art. 40. 
LRF, art. 
69. 
Lei 
9717/199
8 
art. 1º. 

Verificar a manutenção do 
equilíbrio financeiro e 
atuarial no ente que instituir 
ou mantiver RPPS. 
 

Balancete de 
Despesa 
(BALEXOD) 

Verificou-se que no 
Balancete de 
Despesa que o 
município 
empenhou, 
liquidou e pagou 
em 2019, 
aposentadorias e 



pensões 
pertinentes à 
previdência 
municipal. 
 
Vale salientar que 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. 

Conforme 

recomendado, no 

exercício de 2019 

houve a 

contratação de 

empresa 

especializada para 

realização do 

cálculo atuarial, 

bem como 

acompanhamento 

pelo setor de 

contabilidade dos 

serviços.  

1.3. Gestão Patrimonial 

1.3.6 

Dívida ativa e 
demais 
créditos tributários 
– 
cobrança regular 

Monitoramento 
UCCI: 

 
Processo de 
Monitoramento 
0004/2019 – 

LC 
101/2000 
art. 11. 

Avaliar se foram adotadas 
medidas com vistas à 
cobrança da dívida ativa e 
dos demais créditos 
tributários de competência 
do ente da federação. 

Medidas com 
vistas à cobrança 
da dívida ativa: 
 
Notificações de 
Contribuintes; 

No total de 3.277 
notificações 
possíveis, foram 
realizadas 2.751, e 
dessas, ocorreram 
1.018 pagamentos. 



004901/2019. 
 
Auditoria 
Interna OS 
004/2019 de 
Acompanhamen
to Subsequente 
ao processo TC 
06082/2016-2  
 
Plano de Ação 
protocolado sob 
nº 16375/2017-
4 no TCEES. 
 
Reuniões 
internas – Ata 
001/19 de 
16/01/19; 
002/19 de 
02/04/19; 
003/19 de 
09/04/19; 
004/19 de 
16/04/19; 
006/19 de 
25/09/19; 
007/19 de 
02/12/19; e 
001/20 de 
28/01/20. 
 
Atos 
Recomendatóri
os da UCCI,  
OF. 007/2019; 
OF. 022/2019; 
OF. 030/2019; 
OF. 044/2019; 
OF. 069/2019; 
OF. 083/2019; 
OF. 093/2019; 
OF. 109/2019; 
OF. 115/2019; 
OF. 124/2019; 
OF. 125/2019; 
OF. 128/2019; 
OF. 026/2020; 
OF. 027/2020. 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 
STB Nº 003-
2014 - Versão 
002-2019 – 

 
Inscrição em 
Protesto; 
 
 
 

 
Apenas 129 
contribuintes foram 
efetivamente 
inscritos em 
protesto no 
exercício de 2019. 
 
 

 



Procedimentos 
de Inscrição, 
Controle e 
Cobrança da 
Dívida Ativa 
Municipal; 
 

1.3.7 

Obrigações 
contraídas no 
último ano de 
mandato 

O exercício de 
2019 representa 
o terceiro ano 
de mandato do 
titular do Poder 
Executivo. 

LC 
101/2000
, art. 42. 

Avaliar se o titular do Poder 
contraiu, nos dois últimos 
quadrimestres do seu 
mandato, obrigações que 
não puderam ser cumpridas 
integralmente dentro dele, 
ou que tiveram parcelas a 
serem pagas no exercício 
seguinte sem suficiente 
disponibilidade de caixa. 

Não se aplica. 

O exercício de 2019 
representa o 
terceiro ano de 
mandato do titular 
do Poder Executivo. 
 
A UCCI já incluiu no 
cronograma de 
atividades de 2020, 
o 
acompanhamento 
da observância dos 
limites 
constitucionais, da 
LRF, analise e 
controle de 
despesas com 
pessoal, bem como 
orientação e 
fiscalização durante 
os últimos 180 dias 
do mandato, para 
evitar equívocos.  

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

1.4.1 
Educação – 
aplicação 
mínima. 

Relatório SIOPE. 
 
Anexo 8 – RREO 
Educação. 
 
Setor de 
Contabilidade. 

CRFB/88, 
art. 212. 
Lei nº 
9.394/19
96 (LDB), 
art. 69. 

Avaliar se a aplicação de 
recursos na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino 
atingiu o limite de vinte e 
cinco por cento, no mínimo, 
da receita resultante de 
impostos, compreendida a 
proveniente de 
transferências,  na  
manutenção  e 
desenvolvimento do ensino, 
considerando recursos  
aplicados  a  totalidade  de 
despesas liquidadas 
compatíveis à função de 
governo, conforme Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB. 

Em 
conformidade 
Relatório SIOPE. 
 
Anexo 8 – RREO 
Educação. 
 
Setor de 
Contabilidade. 

O Município de 
Afonso Cláudio-ES 
aplicou em 
Educação no 
exercício de 2019 o 
percentual de 
29,79% resultante 
de impostos e 
transferências 
constitucionais. 
 

1.4.2 

Educação – 
remuneração dos 
profissionais do 
magistério 

Anexo 8 – RREO 
Educação. 

CRFB/88, 
art. 60, 
inciso XII 
do 

Avaliar se foram destinados, 
no mínimo, 60% dos recursos 
do FUNDEB ao pagamento 
dos profissionais do 

Anexo 8 – RREO 
Educação. 
 
Em 

O Município de 
Afonso Cláudio-ES 
aplicou em 
Educação no 



ADCT. magistério da educação 
básica em efetivo exercício. 

conformidade 
Relatório SIOPE. 
 

exercício de 2019 
com pagamento 
dos profissionais do 
magistério em 
efetivo exercício o 
percentual de 
62,56% resultante 
de recursos 
provenientes do 
FUNDEB. 

1.4.3 
Educação - 
Pertinência 

Anexo 8 – RREO 
Educação. 

Lei nº 
9.394/19
96 (LDB), 
arts. 70 e 
71.  

Avaliar se as despesas 
consideradas como aplicação 
na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino 
atenderam as disposições 
contidas nos artigos 70 e 71 
da LDB, observando, inclusive, 
o tratamento dispensado às 
transferências de recursos 
para os fundos financeiros 
dos regimes próprios de 
previdência (repasse 
financeiro para cobertura de 
déficit previdenciário), os 
quais não devem ser 
considerados para fins de 
aplicação.  

Anexo 8 – RREO 
Educação. 

Com base no Anexo 
8 – RREO - 
Educação, verifica-
se que atenderam 
as disposições 
contidas nos artigos 
70 e 71 da LDB. 
O município não 
possui RPPS. 
 
 

1.4.4 
Saúde – 
aplicação mínima 

Relatório SIOPS. 
 
Anexo 12 – 
RREO Saúde. 

CRFB/88, 
art. 77, 
inciso III, 
do ADCT 
c/c LC 
141/2012
, arts. 6º 
e 7º.  

Avaliar se foram aplicados, 
em ações e serviços públicos 
de saúde, recursos mínimos 
equivalentes a 12% e 15%, 
respectivamente, pelo estado 
e pelos municípios, da 
totalidade da arrecadação de 
impostos e das transferências 
que compõem a base de 
cálculo conforme previsto na 
CRFB/88 e na LC 141/2012.  

Relatório SIOPS 
 
Anexo 12 – RREO 
Saúde. 

O Município de 
Afonso Cláudio-ES 
aplicou em Saúde 
no exercício de 
2019 o percentual 
de 21,59% 
resultante de 
impostos e 
transferências 
constitucionais.  
 

1.4.5 Saúde – pertinência  
Anexo 12 – 
RREO Saúde. 

LC 
141/201, 
arts. 3º e 
4º.  

Avaliar se as despesas 
consideradas como aplicação 
em ações e serviços públicos 
de saúde atenderam as 
disposições contidas nos 
artigos 3º e 4º da LC 
141/2012, observando, 
inclusive, o tratamento 
dispensado às transferências 
de recursos para os fundos 
financeiros dos regimes 
próprios de previdência 
(repasse financeiro para 
cobertura de déficit 
previdenciário), os quais não 
devem ser considerados para 

Anexo 12 – RREO 
Saúde. 

Com base no Anexo 
12 - RREO Saúde, as 
despesas 
consideradas como 
aplicação em ações 
e serviços públicos 
de saúde 
atenderam as 
disposições 
contidas nos artigos 
3º e 4º da LC 
141/2012. 
 



fins de aplicação.  

1.4.6 
Despesas com 
pessoal – 
abrangência 

RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

LC 
101/2000
, art. 18.  

Avaliar se todas as despesas 
com pessoal, inclusive mão de 
obra terceirizada que se 
referem à substituição de 
servidores, foram 
consideradas no cálculo do 
limite  

RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

Toda despesa com 
pessoal classificada 
no elemento 
despesa 319004; 
319011; 319013, 
317071 
(Vencimentos e 
Encargos Sociais) 
estão reconhecidas 
no cálculo da 
despesa com 
pessoal, no qual 
atingiu o 
percentual de 
48,56% do Poder 
Executivo. 

1.4.7 
Despesas com 
pessoal – limite  

RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

LC 
101/2000
, arts. 19 
e 20.  

Avaliar se os limites de 
despesas com pessoal 
estabelecidos nos artigos 19 e 
20 LRF foram observados.  

A Lei 
Complementar 
n° 100/2000 (Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal), 
determina o 
limite de 60% 
(sessenta por 
cento) para o 
gasto com 
pessoal na esfera 
municipal, sendo 
6% (seis) para o 
Legislativo e 54% 
(cinquenta e 
quatro) para o 
executivo.  

Foram gastos com 
pessoal pelo 
Município de 
Afonso Cláudio-ES 
no exercício de 
2019 o percentual 
de 48,56% 
resultante da RCL. 

1.4.9 

Despesas com 
pessoal – aumento 
despesas nos 
últimos 180 dias do 
fim de mandato – 
nulidade do ato  

Não se aplica. 

LC 
101/2000
, art. 21, 
parágrafo 
único.  

Avaliar se foram praticados 
atos que provocaram 
aumento das despesas com 
pessoal, expedidos nos cento 
e oitenta dias anteriores ao 
final do mandato do titular do 
Poder.  

Não se aplica. 

O exercício de 2019 
representa o 
terceiro ano de 
mandato do titular 
do Poder Executivo. 

1.4.10 

Despesas com 
pessoal – limite 
prudencial – 
vedações 

RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

LC 
101/2000
, art. 22, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se as despesas totais 
com pessoal excederam 95% 
do limite máximo permitido 
para o Poder e, no caso de 
ocorrência, se as vedações 
previstas no artigo 22, 
parágrafo único, incisos I a V, 
da LRF foram observadas. 

 
 
RGF - Relatório 
de Gestão Fiscal 

Foram gastos com 
pessoal pelo 
Município de 
Afonso Cláudio-ES 
no exercício de 
2019 o 
percentual de 
48,56%, ou seja, 
abaixo do limite 



prudencial de 
51,30% e abaixo do 
limite de alerta de 
48,60%. 
Fundamento: 
(54,00% - Incisos I, 
II e III, Art. 20 da 
LRF), (51,30% -
Parágrafo Único, 
Art. 22 LRF), 
(48,60% - Art. 59, § 
1º, inciso II - LRF). 

1.4.14 
Transferências para 
o Poder Legislativo 
Municipal 

Anexo 10– 
Balancetes das 
Receitas. 
Relatório do 
Movimento 
Financeiro. 
 

CRFB/88, 
art. 29-A, 
§ 2º. 

Avaliar se os repasses ao 
Poder 
Legislativo Municipal 
obedeceram aos 
dispositivos contidos no § 2o 
do artigo 29-A da CRFB/88. 

Apuração das 
bases 
referenciais do 
Duodécimo do 
Legislativo para o 
Exercício de 
2019. 
Em análise de 
cálculo do 
balancete, a 
Receita 
Tributária 
(Impostos e 
Taxas), somada 
as Receitas de 
Transferências 
(Constitucionais 
e Legais) do 
exercício 
anterior, para 
cálculo do 
percentual. 

O repasse de 
duodécimo ao 
Poder Legislativo 
cumpriu 
rigorosamente o 
que dispõe o Art. 
29-A da CF. O 
Movimento 
Financeiro do 
Município com 
repasse a Câmara 
atingiu o montante 
de R$ 3.460.690,68 
(Três milhões, 
quatrocentos e 
sessenta mil, 
seiscentos e 
noventa reais e 
sessenta e oito 
centavos). 

1.4.15 

Dívida pública— 
extrapolação de 
limite no 
decorrer da 
execução 
orçamentária — 
redução do valor 
excedente 

Demonstrativo 
da DCL - Anexo 
II RGF. 

LC 
101/2000
, art. 31. 
Resoluçã
o nº 
40/2001 
do 
Senado 
Federal. 

Avaliar se a dívida 
consolidada do 
Estado/Município ultrapassou 
o respectivo limite ao final de 
um quadrimestre. Em caso 
positivo, verificar se a mesma 
foi reconduzida ao seu limite 
até o término dos três 
quadrimestres subsequentes, 
reduzindo o excedente em 
pelo menos 25% (vinte e 
cinco por cento) no primeiro. 

 
Demonstrativo 
da DCL - Anexo II 
RGF 
Receita Corrente 
Líquida – RCL, 
comparado ao 
limite definido 
pelo Senado 
Federal. 

O Município não 
ultrapassou o limite 
definido pelo 
Senado Federal que 
é de 120% da RCL 
ao final de cada 
semestre.  
 

1.4.16 

Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária — 
limite 

Demonstrativo 
de Op. de 
Crédito - Anexo 
IV RGF 

Resoluçã
o nº 
43/2001 
do 
Senado 
Federal, 
art. 10. 

Avaliar se houve contratação 
de operações de crédito por 
antecipação de receita 
orçamentária no exercício. 
Existindo, verificar se o saldo 
devedor das operações de 
crédito por antecipação de 
receita orçamentária não 

Demonstrativo 
de Op. de 
Crédito - Anexo 
IV RGF. 
 
Apuração do 
cumprimento 
dos limites. 

Não existiu 
nenhuma 
contratação de 
Operação de 
Crédito pelo 
Município de 
Afonso Cláudio - 
E.S. no exercício de 



excedeu o limite de 7% (sete 
por cento) da receita corrente 
líquida. 

2019.  

2.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual –
LOA 

2.1.1 

LDO – 
compatibilidade 
com Plano 
Plurianual. 

PPA 2018-2021 – 
Lei 2.224/2017  
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018.  
 

CRFB/88, 
art. 165, 
§ 1º. 

Avaliar se as diretrizes, 
objetivos e metas 
estabelecidas na LDO 
estiveram compatíveis com o 
PPA aprovado para o 
exercício. 

OF. UCCI 047/2019 
 
 

As diretrizes, 
objetivos e metas 
estabelecidas na 
LDO 2019 não 
estão 
completamente 
compatíveis com 
o PPA 2018-2021 

2.1.2 
LDO – limitação de 
empenho. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
 
 

LC 
101/2000
, art. 4º, 
inciso I, 
alínea 
“b”. 

Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício continha 
dispositivo estabelecendo 
critérios e forma de limitação 
de empenho, a ser efetivada 
nas hipóteses previstas na 
alínea b do inciso I do artigo 
4º, no art. 9º e no inciso II do 
§ 1º do art. 31, todos da LRF. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
 

Art. 10 da LDO 
2019 – Lei 
2.256/2018. 
 

2.1.3 

LDO – controle de 
custos e avaliação 
de resultados de 
programas. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

LC 
101/2000
, art. 4º, 
inciso I, 
alínea 
“e”. 

Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício continha 
dispositivo estabelecendo 
normas relativas ao controle 
de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas 
financiados com recursos dos 
orçamentos. 

Art. 4º, "e" e art. 
50, § 3º da LRF. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

Art. 27 e 28 da 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

2.1.5 

LDO – Anexo de 
Metas 
Fiscais – 
abrangência 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

LC 
101/2000
, art. 4º, 
§§ 1º e 
2º. 

Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício continha 
Anexo de Metas Fiscais 
estabelecendo metas anuais 
relativas a receitas e 
despesas, resultados nominal 
e primário, montante da 
dívida pública, dentre outras 
informações, na forma 
estabelecida pela LRF. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

Evidenciados nos 
Demonstrativos I, 
II, III e IV da LDO - 
Lei 
nº.2.256/2018. 



2.1.6 
LDO – Anexo de 
Metas 
Fiscais – conteúdo. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

Portaria 
STN nº 
637/2012
. 

Avaliar se os demonstrativos 
que integraram o Anexo de 
Metas Fiscais da LDO 
aprovada para o exercício 
foram elaborados em 
observância ao Manual de 
Demonstrativos Fiscais 
editado pela STN. 

Demonstrativos da 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 

O demonstrativo 
de Metas Fiscais, 
integrante da LDO 
está de acordo 
com o Manual de 
Demonstrativos 
Fiscais editado 
pela STN, 
publicado na sua 
9ª Edição, válido 
para o exercício 
de 2019. 

2.1.7 

LDO – Anexo de 
Riscos 
Fiscais – 
abrangência. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
Demonstrativo 
de Riscos Fiscais 
e Providências. 

LC 
101/2000
, art. 4º, 
§ 3º. 

Avaliar se a LDO aprovada 
para o exercício continha 
Anexo de Riscos Fiscais 
avaliando os passivos 
contingentes e outros riscos 
capazes de afetar as contas 
públicas, informando as 
providências a serem 
tomadas, caso esses passivos 
e riscos se concretizassem. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
Demonstrativo de 
Riscos Fiscais e 
Providências. 

O anexo 
Demonstrativo de 
Riscos Fiscais e 
Providências é 
parte integrante 
da LDO (Lei nº. 
2.256/2018), com 
identificação dos 
riscos e indicação 
de providências. 

2.1.8 
LDO – Anexo de 
Riscos 
Fiscais – conteúdo. 

LC 101/2000, Lei 
de 
Responsabilidad
e Fiscal. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
Demonstrativo 
de Riscos Fiscais 
e Providências. 

Portaria 
STN nº 
637/2012
. 

Avaliar se o Demonstrativo de 
Riscos Fiscais e Providências 
que integrou a LDO aprovada 
para o exercício foi elaborado 
em observância ao Manual de 
Demonstrativos Fiscais 
editado pela STN. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
Demonstrativo de 
Riscos Fiscais e 
Providências. 

O demonstrativo 
de Riscos Fiscais e 
Providências, 
integrante da LDO 
está de acordo 
com o Manual de 
Demonstrativos 
Fiscais editado 
pela STN, 
publicado na sua 
9ª Edição, válido 
para o exercício 
de 2019 

2.1.10 

LOA – 
compatibilidade 
com a LDO e com 
o Plano Plurianual. 

Conformidade de 
verificação 
documental na 
legislação 
orçamentária 
municipal (PPA 
2018-2021 – Lei 
2.224/2017  
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018.  
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018). 
CRFB/88. 

CRFB/88, 
art. 165, 
§ 7º. 

Avaliar se os programas de 
governo, projetos e atividades 
previstos na LOA estiveram 
compatíveis com a LDO e PPA. 

Legislação 
orçamentária 
municipal 
referente ao 
exercício de 2019. 

PPA 2018-2021 – 
Lei 2.224/2017 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. LOA 
2019 – Lei 
2.266/2018 



2.1.11 

LOA – 
demonstrativo da 
compatibilidade 
dos orçamentos 
com objetivos e 
metas da LRF. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018. 
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 

LC 
101/2000
, art. 5º, 
inciso I. 

Avaliar se o demonstrativo de 
compatibilidade da 
programação orçamentária 
com os objetivos e metas 
estabelecidos no Anexo de 
Metas Fiscais, parte 
integrante da LDO, integrou a 
LOA aprovada para o 
exercício. 

Legislação 
Orçamentária 
Municipal, 
referente ao 
exercício de 2019. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018.  
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
Anexo de Metas 
Fiscais. 

2.1.12 

LOA – 
demonstrativo dos 
efeitos da renúncia 
de receita. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 

CRFB/88, 
art. 165, 
§ 6º, c/c 
LC 
101/2000
, art. 5º, 
inciso II. 

Avaliar se o demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, 
anistias, 
remissões, subsídios e 
benefícios de natureza 
financeira, tributária e 
creditícia, bem como, das 
medidas de compensação a 
renúncias de receita e ao 
aumento de despesas 
obrigatórias de caráter 
continuado integrou a LOA 
aprovada para o exercício. 

Lei Orçamentária 
Anual – 2019. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 

2.1.13 
LOA – reserva de 
contingência. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 
LDO – LEI 
2.256/2018 

LC 
101/2000
, art. 5º, 
inciso III. 

Avaliar se a LOA aprovada 
para o exercício contemplou 
dotação orçamentária para 
reserva de contingência, com 
forma de utilização e 
montante definidos e 
compatíveis com a LDO. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018 
LDO – LEI 
2.256/2018 

Previsto no Art. 
13, da Lei de 
Diretrizes 
Orçamentárias nº. 
2.256/2018. 
Orçado na LOA – 
Lei 2.266/2018 p/ 
o exercício de 
2019, sob a 
classificação 
funcional 
programática 
9999.9999999999
.999 - Valor R$ 
750.000,00. 

2.1.14 

LOA – previsão de 
recursos para 
pagamento de 
precatórios. 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
LOA 2019 - Lei 
2.266/2018 
 
Procuradoria 
Geral do 
Município.  

CRFB/88, 
art. 100, 
§ 5º. 

Avaliar se houve previsão na 
LDO e inclusão na LOA, de 
dotação necessária ao 
pagamento de débitos 
oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, 
constantes de precatórios 
judiciários apresentados até 
1º de julho, na forma do 
artigo 100 da CRFB/88. 

Legislação 
Orçamentária 
Municipal, 
referente ao 
exercício de 2018 
e 2019. 

Previsto na LDO 
2018 - Lei 
2.256/2018 - Art. 
36  
 
Fixado na QDD da 
LOA 2019 - Lei 
2.266/2018- 
Funcional 
Programática: 
0301.0209200006
.020-
33909100000- 
Sentenças 
Judiciais - Orçado 



R$ 400.000,00. 
 

2.1.15 
LOA – vinculação 
de recursos. 

Verificação 
documental na   
LOA 2019 - Lei 
2.266/2018 
 

LC 
101/2000
, art. 8º, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se a LOA foi aprovada 
e executada com as dotações 
de despesas vinculadas às 
respectivas fontes de 
recursos. 

Lei Orçamentária 
Anual – LOA. 

Anexo - Analítico 
da Receita por 
Fonte de Recurso 
constante na   
LOA 2019 - Lei 
2.266/2018 
 

2.1.16 

LOA – 
programação 
financeira e 
cronograma de 
desembolso. 

Atos do Poder 
Executivo: 
 
 

LC 
101/2000
, art. 8º. 

Avaliar se, após a publicação 
da LOA, foi estabelecida a 
programação financeira e o 
cronograma de execução 
mensal de desembolso. 

Atos do Poder 
Executivo, 
disponíveis na 
íntegra no Portal 
da Transparecia. 
 
Relatório de 
empenhos. 

Inexistência de 
registros quanto 
programação 
financeira, 
entretanto há 
previsão de 
cronograma de 
desembolso em 
empenhos 
específicos. 

2.1.17 
Transparência na 
gestão 

Atos do Poder 
Executivo. 
 
OF. UCCI N° 
047/2019. 
 
OF. UCCI N° 
079/2019. 
 
OF. PLANEJ N° 
45/2019 – 
5211/19. 
 
Atas das 
reuniões. 
 
Divulgações no 
site oficial. 
 

LC 
101/2000
, art. 48, 
parágrafo 
único. 

Avaliar se foram realizadas 
audiências públicas durante o 
processo de elaboração e 
discussão dos projetos de lei 
do PPA, da LDO e da LOA. 

Atos do Poder 
Executivo. 
 
OF. UCCI N° 
047/2019. 
 
OF. UCCI N° 
079/2019. 
 
OF. PLANEJ N° 
45/2019 – 
5211/19. 
 
Atas das reuniões. 
 
Divulgações no site 
oficial. 
 

Considerando 
recomendações 
da UCCI, a 
Secretaria de 
Planejamento 
informou que foi 
criada comissão 
para elaboração 
da LDO e LOA. 
 
Foi realizada 
audiência pública 
na elaboração da 
LDO, amplamente 
divulgada pelos 
meios de 
comunicação e 
convites. 
conforme registro 
em ata do dia 
10/14/19 e 
Relatório Final. 
 
Quanto a LOA, foi 
disponibilizado   
durante 30 dias 
para questionário 
eletrônico para a 
população se 
manifestar via site 



da prefeitura e 
após, ocorreu a 
audiência pública 
presencial 
realizada em 
16/09, toda 
população foi 
convidada através 
das redes sociais, 
e-mail e site da 
prefeitura, 
fomentando a 
participação 
social. 

2.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

2.2.1 

Anexo de Metas 
Fiscais – 
cumprimento de 
metas fiscais. 

Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária – 
RREO. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
 

LC 
101/2000, 
art. 9º. 

Avaliar se, após a 
identificação do 
descumprimento de meta 
fiscal ao final de determinado 
bimestre, em decorrência da 
não realização de receitas, 
foram adotadas as medidas 
de limitação de empenho e 
movimentação financeira, nos 
trinta dias subsequentes. 

Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária – 
RREO. 
Disposto no Art. 
10 da LDO 2019 – 
Lei 2.256/2018 
 

Disposto no Art. 
10 da LDO 2019 – 
Lei 2.256/2018. O 
Município 
superou a meta 
bimestral de 
arrecadação. 
 
Valor Previsto de 
Arrecadação: R$ 
79.442.650,00. 
Valor 
Efetivamente 
Arrecadado: R$ 
82.117.065,73. 
Despesa 
Realizada 
Empenhada: R$ 
76.323.735,86. 
 
 

2.2.2 

Instituição, 
previsão e 
execução de 
receitas. 

Anexo X - 
Comparativo da 
Receita Orçada 
com a 
Arrecadada. 
 
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
 
 
 

LC 
101/200, 
art. 11. 

Avaliar se foram instituídos, 
previstos e efetivamente 
arrecadados todos os tributos 
de competência do ente da 
Federação. As providências 
adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e 
combate à sonegação, as 
ações de recuperação de 
créditos em instâncias 
administrativas e judiciais, e 
os resultados alcançados. 

Anexo X - 
Comparativo da 
Receita Orçada 
com a Arrecadada. 
 
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
 

Foram previstos 
na LOA e 
efetivamente 
arrecadados 
todos os tipos de 
tributos de 
competência do 
ente da 
Federação. 

 

 



2.2.3 

Renúncia de 
receitas – 
estimativa de 
impacto 
orçamentário-
financeiro. 

Atos 
Administrativos. 

LC 
101/2000, 
art. 14. 

Avaliar se a concessão ou 
ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza 
tributária da qual decorra 
renúncia de receita foi 
acompanhada de estimativa 
do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes, se atende 
ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e se 
observou as disposições 
contidas nos incisos I e II, do 
artigo 14, da LRF. 

Movimento 
Tributário. 

Não constatamos 
nenhum ato de 
concessão ou 
aplicação de 
incentivo ou 
benefício de 
natureza 
tributária que 
caracterizasse 
Renúncia de 
Receitas tão 
pouco estimativa 
de impacto 
orçamentário-
financeiro no 
exercício de 2019. 
 

2.2.4 

Renúncia de 
receitas – 
eficácia da 
concessão ou 
ampliação do 
incentivo. 

Atos 
Administrativos. 
 
Sistema de 
Software 
Tributário. 

LC 
101/2000, 
art. 14, § 
2º. 

Existindo renúncia de receita 
cuja condição de equilíbrio 
tenha sido a adoção de 
medida de compensação, 
hipótese do inciso II, do artigo 
14 da LRF, avaliar se o ato de 
concessão ou ampliação do 
incentivo ou benefício de que 
trata o caput do artigo 14, só 
entrou em vigor quando 
efetivamente foram 
implementadas as medidas de 
compensação. 

 
 
 
Setor Jurídico. 
Procuradoria 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

Não constatamos 
nenhum ato de 
concessão ou 
aplicação de 
incentivo ou 
benefício de 
natureza 
tributária, de 
modo que não 
existiu Renúncia 
de Receita. 

2.2.5 

Renúncia de 
receitas – 
legislação 
específica. 

Legislação 
Municipal 
 
Sistema de 
Software. 

CRFB/88, 
art. 150, § 
6º. 

Avaliar se a concessão de 
subsídio ou isenção, redução 
de base de cálculo, concessão 
de crédito presumido, anistia 
ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou 
contribuições, foram 
concedidos mediante lei 
específica, estadual ou 
municipal, regulando 
exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou 
contribuição. 

 
 
 
 
Legislação 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

Não constatamos 
nenhum benefício 
de natureza 
tributária por lei 
específica, de 
modo que não 
existiu Renúncia 
de Receita. 

2.2.6 
Renúncia de 
receitas - 
resultados 

Legislação 
Municipal 
 
Sistema de 
Software. 

CRFB/88, 
art. 37. 
Legislação 
específica. 

Avaliar  se  os  resultados  
obtidos  em decorrência da 
renúncia de receitas, sob o 
aspecto socioeconômico, 
atenderem às justificativas  
apresentadas  para  sua 
concessão,  as  metas  
resultados esperados  
consignados  nas  leis  que 
autorizaram os incentivos, 

 
Legislação 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

Não constatamos 
nenhum benefício 
de natureza 
tributária por lei 
específica, de 
modo que não 
existiu Renúncia 
de Receita. 



bem como, se atenderam  os  
princípios  aplicáveis  à 
administração  pública  
consagrados  no artigo 37 da 
CRFB/88. 

2.2.7 

Renúncia de 
receitas – 
avaliação dos 
projetos  

Legislação 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

LC 
101/2000, 
art. 1º, § 
1º. 
Legislação 
específica. 

Avaliar se os projetos ou 
atividades beneficiadas com 
incentivos fiscais estão sendo 
objeto de acompanhamento, 
avaliação de resultados e 
benefícios esperados em face 
das justificativas 
apresentadas para sua 
concessão. 

Legislação 
Municipal. 
 
Sistema de 
Software. 

Não constatamos 
incentivo fiscal 
por parte da 
Administração 
Municipal no 
exercício 
financeiro de 
2019. 

2.2.8 

Despesa pública 
– criação, 
expansão ou 
aperfeiçoamento 
de ação 
governamental 
que acarrete 
aumento da 
despesa – 
estimativa de 
impacto 
orçamentário-
financeiro. 

Impactos 
Financeiros 
encaminhados 
pelo Setor de 
Contabilidade. 
 

LC 
101/2000, 
art. 16. 

Havendo  criação,  expansão  
ou aperfeiçoamento de ação 
governamental com 
consequente aumento da 
despesa, avaliar se os atos 
foram acompanhados de 
estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro  no  
exercício  e  nos  dois 
subsequentes e se foram 
acompanhados por 
declaração do ordenador de 
despesas de  que  o  aumento  
acarretado  teve adequação  e  
compatibilidade orçamentária 
e financeira com a LOA, com o 
PPA e com a LDO. 

Impactos 
Financeiros 
encaminhados 
pelo Setor de 
Contabilidade. 

 

Foram 
selecionadas 5 
situações em que 
houveram 
aumento da 
despesa. Nestes 
verificamos que 
foram 
devidamente 
acompanhados de 
impacto 
orçamentário-
financeiro. 

2.2.11 

Execução de 
despesas — 
créditos 
orçamentários 

Demonstrativo 
de créditos 
adicionais. 
 

CRFB/88, 
art. 167, II. 

Avaliar se houve realização de 
despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que 
excederam os créditos 
orçamentários ou adicionais. 

Demonstrativo de 
créditos adicionais. 

 

Toda despesa 
realizada foi 
compatível com 
os créditos 
orçamentário ou 
adicionais, de 
modo não haver 
despesas sem 
previsão 
orçamentária e 
financeira no 
exercício de 2019. 

2.2.12 
Execução de 
despesas — 
vinculação 

Balancete 
Analítico da 
Despesa 
Orçamentária 

CRFB/88,  
art.  167, 
inciso IV. 

Avaliar se houve vinculação 
de receita de impostos a 
órgão, fundo ou despesa em 
desacordo com o inciso IV, do 
artigo 167, da CRFB/88. 

 
Balancete Analítico 

da Despesa 

Orçamentária 

Toda despesa 
realizada pelos 
órgãos e unidades 
orçamentárias do 
Município estão 
vinculadas a suas 
respectivas fontes 
de receitas. 



2.2.13 

Créditos 
adicionais — 
autorização 
legislativa para 
abertura 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
Lei 2.278/2019 
Lei 2.291/2019 
Lei 2.303/2019 
 
 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso V, 
c/c art. 43 
da Lei nº 
4.320/64. 

Avaliar se houve abertura de 
crédito 
adicional suplementar ou 
especial sem 
prévia autorização legislativa 
e sem 
indicação dos recursos 
correspondentes. 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
 
Lei 2.278/2019 
Lei 2.291/2019 
Lei 2.303/2019 
 

Todo crédito 
suplementar 
aberto no 
exercício de 2018 
está autorizado 
por Lei LOA 2019 
– Lei 2.266/2018. 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
Lei 2.278/2019 
Lei 2.291/2019 
Lei 2.303/2019 
. . 

2.2.14 

Créditos 
adicionais — 
decreto 
executivo 

Portal da 
Transparência. 
 Decretos: 
307-19  
298-19  
288-19 
283-19  
273-19  
247-19 
221-19  
318-19  
317-19  
304-19 
296-19  
295-19  
294-19  
289-19 
287-19  
286-19 
271-19  
270-19  
269-19  
245-19  
254-19  
244-19  
243-19  
234-19  
222-19 
219-19 
218-19  
207-19  
204-19  
205-19  
214-19  
203-19  
202-19  
201-19  
189-19  
174-19  
173-19  
170-19  

Lei nº 
4.320/196
4, art. 42. 

Avaliar se os créditos 
adicionais (suplementares ou 
especiais) autorizados por lei 
foram abertos mediante 
edição de decreto executivo. 

Portal da 
Transparência. 
 Decretos: 
307-19  
298-19  
288-19 
283-19  
273-19  
247-19 
221-19  
318-19  
317-19  
304-19 
296-19  
295-19  
294-19  
289-19 
287-19  
286-19 
271-19  
270-19  
269-19  
245-19  
254-19  
244-19  
243-19  
234-19  
222-19 
219-19 
218-19  
207-19  
204-19  
205-19  
214-19  
203-19  
202-19  
201-19  
189-19  
174-19  
173-19  
170-19  

Em análise no 
sistema 
verificamos que, 
em determinado 
período, créditos 
suplementares 
foram realizados 
por Decreto do 
Poder Executivo e 
por Portaria. 
 
Dessa forma, 
durante o 
exercício 
encaminhamos o 
OFUCCI 080/2019 
em que 
recomendamos 
ao Setor de 
Contabilidade que 
os créditos 
adicionais 
(suplementares 
ou especiais) 
autorizados por 
lei, fossem 
abertos apenas 
mediante edição 
de decreto 
executivo, e não 
por Portarias. 
 
A partir de então, 
em resposta, o 
setor de 
contabilidade 
informou a 
adequação 
recomendada, 
realizando a partir 
de então, apenas 



171-19  
148-19  
144-19  
143-19  
142-19  
071-19  
080-19  
086-19  
085-19  
081-19  
082-19  
067-19  
066-19  
002-19  
001-19  
 
Portaria 
151-19  
118-19  
129-19  
124-19  
114-19  
072-19  
044-19  
001-19  
 

171-19  
148-19  
144-19  
143-19  
142-19  
071-19  
080-19  
086-19  
085-19  
081-19  
082-19  
067-19  
066-19  
002-19  
001-19  
 
Portaria 
151-19  
118-19  
129-19  
124-19  
114-19  
072-19  
044-19  
001-19  
 

através de 
Decretos. 

2.2.15 

Créditos 
orçamentários — 
transposição, 
remanejamento 
e transferências 

LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso VI. 

Avaliar se houve a 
transposição, remanejamento 
ou a transferência de recursos 
de uma categoria de 
programação para outra ou 
de um órgão para outro, sem 
prévia autorização legislativa. 

 
 
 
LDO 2019 – Lei 
2.256/2018 
 

Autorizado pela 
Lei 2.256 LDO 
2019, Art. 25. 

2.2.16 

Autorização 
orçamentária 
para cobertura 
de déficit 

LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso VIII. 

Avaliar se houve utilização, 
sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos 
orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir 
necessidade ou cobrir déficit 
de empresas, fundações e 
fundos, inclusive dos 
mencionados no art. 165, § 5º 
da CRFB/88. 

 
 
 
 
 
LOA 2019 – Lei 
2.266/2018. 
 

Não foi efetuado 
nenhum repasse 
financeiro a 
empresas, 
fundações e 
fundos para suprir 
necessidades ou 
cobrir déficit no 
exercício de 2019 
por parte do 
Município de 
Afonso Cláudio. 

2.2.17 

Autorização 
legislativa para 
instituição de 
fundos de 
qualquer 
natureza. 

Legislação 
Municipal. 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso IX. 

Avaliar se houve instituição 
de fundos de qualquer 
natureza, sem prévia 
autorização legislativa. 

Legislação 
Municipal. 

No exercício de 
2019 não houve 
criação de novos 
fundos.  



2.2.19 
Créditos 
extraordinários 
— abertura 

Legislação 
Municipal. 

CRFB/88, 
art. 167, § 
3º. 

Avaliar se houve abertura de 
crédito 
extraordinário para realização 
de despesas que não 
atenderam situações 
imprevisíveis e urgentes, 
como as 
decorrentes de guerra, 
comoção interna 
ou calamidade pública, 
observado o 
disposto no art. 62 da 
CRFB/88. 

Legislação 
Municipal. 

Não houve 
abertura de 
crédito 
extraordinário por 
parte do Poder 
Executivo. 

2.2.20 

Execução da 
programação 
financeira de 
desembolso. 

Secretaria de 
Finanças e Setor 
de 
Contabilidade. 

LC 
101/2000, 
art. 8º. 
Legislação 
específica 
— LOA. 

Avaliar a execução da 
programação 
financeira de desembolso e o 
seu comportamento em 
relação à previsão, bem 
como, se for o caso, as razões 
determinantes do déficit 
financeiro. 

Secretaria de 
Finanças e Setor 
de Contabilidade. 

Não houve 
programação 
financeira de 
desembolso no 
exercício de 2019. 

2.2.21 

Transparência na 
gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos 
fiscais. 

Portal da 
Transparência. 
 
 
 

LC 
101/2000, 
art. 48 e 
arts. 52 a 
58 da LRF. 

Avaliar se foi dada ampla 
divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso 
público aos seguintes 
instrumentos: PPA, LDO, LOA, 
Prestação de Constas Mensais 
e Anual, RREO e RGF, 
Pareceres Prévios emitidos 
pelo Órgão de Controle 
Interno e Externo, dentre 
outros. Avaliar, inclusive, se 
foram observadas as 
disposições contidas nos 
artigos 52 a 58 da LRF. 

Portal da 
Transparência. 
 
 
 

A divulgação dois 
instrumentos de 
planejamento 
(PPA, LOA e LDO), 
os balancetes 
mensais, a 
Prestação de 
Contas Anual 
RREO e RGF, 
dentre outros 
foram divulgados 
por meio do 
sistema 
eletrônico no 
Portal da 
Transparência. 
 
A UCCI 
desenvolve um 
intenso trabalho 
de 
monitoramento 
ao Portal da 
Transparência, 
visando evitar 
atrasos na 
disponibilização 
das informações, 
e quando 
detectado, 
informamos para 
a devida 
publicação.  



2.2.22 

Transparência na 
gestão – 
execução 
orçamentária. 

Portal da 
Transparência. 
Sistema de 
Software. 

LC 
101/2000, 
art. 48 e 
arts. 52 a 
58 da LRF. 

Avaliar se foi objeto de 
divulgação, em tempo real, de 
informações pormenorizadas 
da execução orçamentária e 
financeira, observadas as 
disposições contidas no artigo 
48-A da LRF. 

Portal da 
Transparência. 
Sistema de 
Software. 

Foi dada ampla 
divulgação 
orçamentária e 
financeira por 
meio do site de 
transparência 
pública. 

2.2.23 

Transparência na 
gestão – 
prestação de 
contas. 

 
Portal da 
Transparência 
 
Setor de 
Contabilidade 
 
Unidade Central 
de Controle 
Interno 

LC 
101/2000, 
art. 49.  
 

Avaliar se as contas do chefe 
do Poder Executivo ficaram 
disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder 
Legislativo e no órgão técnico 
responsável pela sua 
elaboração, para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade. 

 
Portal da 
Transparência 
 
Setor de 
Contabilidade 
 
Unidade Central 
de Controle 
Interno 

As contas do 
chefe do Poder 
Executivo ficam 
disponíveis no 
Portal da 
Transparência, 
bem como no 
órgão técnico 
responsável pela 
sua elaboração, 
para consulta e 
apreciação pelos 
cidadãos e 
instituições da 
sociedade. 

2.2.25 

Relatório 
Resumido da 
Execução 
Orçamentária e 
Relatório de 
Gestão Fiscal – 
elaboração 

Normas editadas 
pelo STN. 
 
RREO 
 
RGF 

LC 
101/2000, 
arts. 52 a 
55. 
Portaria 
STN nº 
637/2012. 

Avaliar se os demonstrativos 
fiscais que integram o RREO e 
o RGF foram elaborados em 
observância às normas 
editadas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

Normas editadas 
pelo STN. 
 
RREO 
 
RGF 

Os 
demonstrativos 
RREO e RGF 
foram elaborados 
de acordo com as 
normas editadas 
pelo STN, com 
base na 
informação do 
Setor de 
Contabilidade. 

2.2.26 
Limitação para 
custeio de 
despesas. 

Atos 
Administrativos. 

LC 
101/2000, 
art. 62. 

Avaliar se o Município 
contribuiu para o custeio de 
despesas de competência de 
outros entes da Federação 
sem observar o que dispõe o 
artigo 62 da LRF. 

Setor de 
Contabilidade. 

O Município não 
contribuiu para o 
custeio de 
despesas de 
competência de 
outros entes da 
Federação, de 
acordo com 
informação do 
Setor de 
Contabilidade. 

2.2.27 

Concessão de 
privilégios 
fiscais para 
empresas 
públicas ou 
sociedades de 
economia mista. 

Atos 
Administrativos. 

CRFB/88, 
art. 173, § 
2º. 

Avaliar se houve concessão de 
privilégios 
fiscais para empresas públicas 
ou sociedades de economia 
mista não extensivos ao setor 
privado. 

Atos 
Administrativos. 
 
Setor de 
Contabilidade. 

Não ocorreu por 
parte do 
Município 
concessão de 
privilégios fiscais 
para empresas 
públicas ou 
sociedades de 
economia mista, 
conforme 



informação do 
Setor de 
Contabilidade. 

2.2.29 

Déficit 
orçamentário – 
medidas de 
contenção. 

Art. 10 da LDO 
2019 – Lei 
2.256/2018. 
Atos 
Administrativos. 

LC 
101/2000, 
art. 9º. 

Avaliar se foram expedidos 
atos de limitação de empenho 
e movimentação financeira, 
nos casos e condições 
estabelecidas em lei, com 
vistas à contenção de déficit 
orçamentário e financeiro. 

Art. 10 da LDO 
2019 – Lei 
2.256/2018. 
Atos 
Administrativos. 

Disposto no 
Artigo 10º da LDO 
2019 critérios e 
forma de 
limitação de 
empenho, 
entretanto não foi 
tomado medidas 
de limitação de 
empenho e 
movimentação 
financeira por ato 
legal. 

2.3. Gestão Patrimonial 

2.3.3 
Evidenciação de 
resultados – 
consolidação 

Balanço 
Patrimonial - 
Anexo XIV e 
Balanço 
Financeiro - 
Anexo XIII. 

Lei 
4.320/196
4, art. 85. 
LC 
101/2000, 
arts. 50 e 
51. 
Portarias 
STN nº 72 
e 
437/2012. 

Verificar se os demonstrativos 
contábeis consolidam a 
execução orçamentária, 
financeira e patrimonial das 
unidades gestoras que 
integram o ente da federação, 
inclusive estatais 
dependentes e consórcios 
públicos. 

Balanço 
Patrimonial - 
Anexo XIV e 
Balanço 
Financeiro - 
Anexo XIII. 

Os anexos 
integrantes da 
Prestação de 
Contas evidenciam 
a consolidação das 
unidades gestoras. 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

2.4.2 

Dívida pública — 
precatórios — 
integração na 
dívida consolidada 

Anexo II RGF 
 
Ofício da 
Procuradoria 
Geral do 
Município. 

LC 
101/2000, 
art. 30, § 
7º. 

Avaliar se os precatórios 
judiciais não 
pagos durante a execução 
do orçamento que nele 
foram incluídos integram a 
dívida consolidada, para fins 
de aplicação dos limites 
estabelecidos pela 
Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal. 

Anexo II RGF 
 
Ofício da 
Procuradoria Geral 
do Município. 

O valor de 
precatório está 
integrado na Dívida 
Consolidada, de 
modo que compõe 
o resultado da DCL. 
-  Anexo II do RGF. 
Valor R$ 
267.888,83. 
 
O precatório 
previsto para 2018 
previsto na LOA 
2018 não integrou 
a Dívida 
Consolidada Líquida 
(Anexo II RGF) para 
fins de aplicação 
dos limites legais, 
pois o Tribunal de 
Justiça, desobrigou 
o depósito, 
conforme decisão 



proferida nos autos 
de origem e ofícios 
619 e 620, 
expedidos pela 1° 
Vara da Comarca 
de Afonso Cláudio. 
Dessa forma, não 
há estimativa 
definida do valor a 
ser pago, tendo em 
vista que está em 
fase de deliberação 
e aguardando 
decisão Judicial, 
conforme 
informado pelo 
Procurador Geral 
do Município.   

2.4.4 
Dívida pública — 
evidenciação no 
RGF. 

Sistema de 
software. 
Anexo II RGF. 

Resolução 
nº 40/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 4º, 
inciso III. 

Nos casos em que a dívida 
consolidada líquida do 
Estado/Município 
ultrapassou o limite e o 
valor excedente está sendo 
reduzido na forma do inciso 
I, do artigo 4º, avaliar se o 
limite apurado anualmente, 
após a aplicação da redução 
de 1/15 (um quinze avo) 
está sendo  registrado  no 
Relatório de Gestão Fiscal a 
que se refere o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 
2000. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal –1° e 
2° Semestre. 

A Dívida Pública 
não ultrapassou o 
limite. 

2.4.5 

Dívida pública — 
extrapolação de 
limite no 
decorrer da 
execução 
orçamentária — 
redução do valor 
excedente. 

Arquivo 
Sistema de 
software. 
Relatórios de 
Gestão Fiscal - 
RGF. 

Resolução 
nº 40/2001 
do Senado 
Federal, 
art.  4º, 
inciso IV, 
alínea b. 

Avaliar se o 
Estado/Município, mesmo 
não apresentando, no 
exercício de 2001, dívida 
consolidada líquida superior 
aos limites estabelecidos 
nos incisos I e II, do artigo 
3º, nos exercícios 
subsequentes a 2001 
incorreram no 
descumprimento desses 
limites. Em caso positivo, 
avaliar se a regra do inciso I, 
do artigo 4º, está sendo 
aplicada a partir do 
exercício que ocorreu o 
descumprimento. 

Arquivo 
Sistema de 
software. 

A Dívida Pública 
não ultrapassou o 
limite. 

2.4.6 

Operação de 
crédito — 
instituição 
financeira 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

LC 
101/2000, 
art. 36. 

Avaliar se o 
Estado/Município realizou 
operação de crédito com 
instituição 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal –1° e 
2°Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  



controlada. financeira estatal sob seu 
controle, na 
qualidade de beneficiário do 
empréstimo. 

2.4.7 

Operação de 
crédito — 
instituição 
financeira 
controlada. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 17. 

Avaliar se foi realizada 
contratação de operação de 
crédito em que seja 
prestada garantia ao 
Estado/Município por 
instituição financeira por ele 
controlada. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  

2.4.8 
Operação de 
crédito — 
vedações. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 40/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 5º. 

Avaliar se o 
Estado/Município contratou 
operação de crédito no 
exercício, estando 
impossibilitado de realizar 
tal operação em 
decorrência do 
descumprimento da regra 
estabelecida pelo artigo 4º 
da Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal. 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.9 
Operação de 
crédito — 
vedações 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 5º. 

Avaliar se o 
Estado/Município incorreu 
em qualquer das vedações 
previstas no artigo 5º, da 
Resolução nº 43/2001, do 
Senado Federal. 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.10 
Operação de 
crédito — 
despesas de capital 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF 

CRFB/88, 
art.  167, 
inciso III. 

Avaliar se houve realização 
de operações de crédito em 
valor superior ao montante 
das despesas de capital, 
apurado na 
forma estabelecida pelo 
artigo 6º, da 
Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal. 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. O Município não 

realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.11 
Operação de 
crédito — limite 
global. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 7º, 
inciso I. 

Avaliar se o montante global 
das operações de crédito 
realizadas pelo 
Estado/Município no 
exercício financeiro 
ultrapassou o limite de 16% 
(dezesseis por cento) da 
receita corrente líquida. 

 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.12 

Operação de 
crédito — limite 
para amortizações, 
juros e mais 
encargos. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 7º, 
inciso II. 

Avaliar se o 
comprometimento anual 
com amortizações, juros e 
demais encargos da dívida 
consolidada, inclusive 
relativos a valores a 
desembolsar de operações 
de crédito já contratadas e a 
contratar, não excedeu a 

 
 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 



11,5% (onze inteiros e cinco 
décimos por cento) da 
receita corrente líquida. 

2.4.13 

Operação de 
crédito — 
concessão de 
garantias e 
contragarantias 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

LC 
101/2000, 
art. 40. 

Avaliar se houve concessão 
de garantias pelo 
Estado/Município a 
operações de 
crédito interno e externo.  
Existindo, 
verificar se foram 
observadas as 
condições estabelecidas no 
artigo 40 da LRF. 

 
 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.14 

Operação de 
crédito — 
concessão de 
garantias e 
contragarantias 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 18. 

Avaliar se as exigências 
contidas no artigo 18, da 
Resolução nº 43/2001 do 
Senado Federal foram 
observadas. 

 
 
RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito. 

2.4.15 

Operação de 
crédito — 
concessão de 
garantias e 
contragarantias — 
limite. 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 9º. 

Avaliar se o saldo global das 
garantias 
concedidas pelo 
Estado/Município não 
excedeu a 22% (vinte e dois 
por cento) da receita 
corrente líquida. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  
 

2.4.16 

Operação de 
crédito — 
cláusulas 
contratuais 
vedadas 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

Resolução 
nº 43/2001 
do Senado 
Federal, 
art. 20. 

Avaliar se foram incluídas 
cláusulas vedadas pelo 
artigo 20, da Resolução nº 
43/2001 do Senado Federal 
nos contratos relativos a 
operações de crédito 
firmados pelo 
Estado/Município. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  
 

2.4.17 

Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária — 
exigências para 
contratação 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

LC 
101/2000, 
art. 38, 
incisos I, II 
e III. 

Avaliar se houve 
contratação de operação de 
crédito por antecipação de 
receita orçamentária no 
exercício.  Existindo, avaliar 
se foram observadas as 
exigências contidas nos 
incisos I, II e III, do artigo 38 
da LRF. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  
 

2.4.18 

Operação de 
crédito por 
antecipação de 
receita 
orçamentária — 
vedações 

Sistema de 
software. 
Anexo IV RGF. 

LC 
101/2000, 
art. 38, 
inciso IV. 

Avaliar se houve 
contratação de operação de 
crédito por antecipação de 
receita orçamentária no 
exercício nas situações 
vedadas pelo inciso IV, do 
art. 38, da LRF. 

RGF -Relatório de 
Gestão Fiscal – 1° 
e 2° Semestre. 

O Município não 
realizou Operação 
de Crédito.  
 

2.5. Gestão Previdenciária 



2.5.2 

Base de cálculo de 

contribuições - 

RPPS  

Legislação 

Previdenciária 

do regime Geral 

de previdência 

GFIP - Guia de 

Recolhimento 

do FGTS e de 

Informações à 

Previdência 

Social 

 

CF/88, 

art. 40. 

LRF, art. 

69. Lei 

9717/199

8 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. 

GFIP - Guia de 

Recolhimento do 

FGTS e de 

Informações à 

Previdência Social 

 

Base de Cálculo 

reputa a Legislação 

Previdenciária do 

Regime Geral de 

previdência. 

2.5.3 
Alíquota de 
contribuição – 
Fixação  

Não possui 
RPPS. 

CF/88, 
art. 40. 
LRF, art. 
69. Lei 
9717/199
8, arts. 1º 
e 3º.  

Verificar se as alíquotas de 
contribuição vigentes na 
legislação local estão 
compatíveis com a 
legislação previdenciária.  

Não possui RPPS. 
 
 

Não se aplica pois o 
Município não 
possui RPPS. 
 
Através da Lei 
1.528/1999, o 
Município tornou-
se optante do 
Regime Geral de 
Previdência Social 

2.5.8 

Controle 
informatizado e 
individualizado das 
contribuições dos 
servidores do ente  

Sistema de 
software do 
Departamento 
de Recursos 
Humanos. 

Lei 
9717/199
8, art. 1º, 
VII. 
Portaria 
MPS 
402/2008
, 18  

Verificar se o ente 
federativo mantém registro 
individualizado dos 
segurados do RPPS, 
contendo as informações 
mínimas exigidas pelo 
Ministério da Previdência 
Social.  

Sistema de 
software do 
Departamento de 
Recursos 
Humanos. 

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, mantendo 
registro 
individualizado 
contendo 
informações 
mínimas, sendo 
realizada inclusive 
atualização 
anualmente. 

2.5.9 

Disponibilização do 
registro 
individualizado ao 
segurado  

Sistema de 
software do 
Departamento 
de Recursos 
Humanos. 
 

Lei 
9717/199
8, art. 1º, 
VII. 
Portaria 
MPS 
402/2008

Verificar se o ente 
federativo disponibiliza aos 
seus segurados as 
informações constantes de 
seu registro individualizado.  

Sistema de 
software do 
Departamento de 
Recursos 
Humanos. 

O município não 
possui atualmente 
RPPS, entretanto 
arca com despesas 
previdenciárias 
pertinentes à 
servidores 



, 18  municipais e 
pensionistas do 
extinto Instituto de 
Assistência dos 
Servidores de 
Afonso Cláudio – 
IASAF, mantendo 
registro 
individualizado 
contendo 
informações 
mínimas, que se 
encontram 
disponíveis aos 
seus segurados. 
 

2.5.17 
Avaliação atuarial – 
Inicial. 

 
OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação 
Atuarial 2019. 

Art. 40 
da CF/88, 
Lei 
9.717/19
98, art. 
1º, inciso 
I e art. 69 
da LRF. 

Avaliar se o ente realizou 
avaliação atuarial inicial e 
estudo de viabilidade 
orçamentária, financeira e 
de cumprimento dos limites 
da LRF, com a finalidade de 
instituir um RPPS.  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação Atuarial 
2019. 

Foi realizada 

avaliação atuarial 

no exercício de 

2019.  

O ente não tem 

interesse em 

instituir um RPPS 

novamente, 

entretanto arca 

com despesas 

previdenciárias 

pertinentes à 

servidores 

municipais do 

extinto Instituto de 

Assistência dos 

Servidores de 

Afonso Cláudio – 

IASAF. 

 
 
 

2.5.26 Censo Atuarial  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 

Avaliação 

Atuarial 2019. 

Lei 

Federal 

10.887/2

004, art. 

3º.  

Portaria 

MPS 

403/2008

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 base de 

Censo quinquenal 

realizado em 2017. 

OF. UCCI N° 
49/2019 
 

O município não 

possui atualmente 

RPPS, entretanto 

arca com despesas 

previdenciárias 

pertinentes à 

servidores 

municipais do 



, art.12.  dados adequada.  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. 

Em 2017, foi 

realizado o Censo 

quinquenal.  

Em 2019 

recomendamos a 

Secretaria de 

Administração c/c o 

Departamento de 

Recursos Humanos, 

que realizassem 

anualmente, a 

atualização dos 

dados cadastrais 

dos aposentados e 

pensionistas 

necessários para 

manutenção de 

base de dados 

adequada. 

Dessa forma foi 

emitido o Decreto 

n° 200/2019, 

estabelecendo 

regras para 

atualização de 

dados cadastrais 

dos aposentados e 

pensionistas.   

Esta atualização 

anual, ocorreu no 

período de 

15/07/2019 a 

22/07/2019, 



 

 

mantendo assim a 

base de dados 

adequada e 

fidedigna. 

2.5.27 
Hipóteses Atuariais 
- Definição  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação 
Atuarial 2019. 

Art. 40 
da CF/88, 
Lei 
9.717/19
98, art. 
1º, inciso 
I e art. 69 
da LRF. 
Portaria 
MPS 403, 
de 10 de 
dezembr
o de 
2008, art. 
5º.  

Verificar se estão sendo 
eleitas as hipóteses 
biométricas, demográficas, 
econômicas e financeiras 
mais adequada às 
características da massa de 
segurado e de seus 
dependentes para o correto 
dimensionamento dos 
compromissos futuros do 
RPPS.  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação Atuarial 
2019. 

No Relatório Da 

Avaliação Atuarial, 

sobre o extinto 

Regime Próprio de 

Previdência Social 

de Afonso Cláudio, 

há as Hipóteses 

Atuariais e 

Premissas. 

2.5.28 
Hipóteses Atuariais 
– Eleição conjunta  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação 
Atuarial 2019. 

Art. 40 
da CF/88, 
Lei 
9.717/19
98, art. 
1º, inciso 
I e art. 69 
da LRF. 
Portaria 
MPS 403, 
de 10 de 
dezembr
o de 
2008, art. 
5º.  

Verificar se as hipóteses 
estão sendo escolhidas 
conjuntamente pelo ente 
federativo, a unidade 
gestora do RPPS e o atuário 
responsável pela elaboração 
da avaliação atuarial.  

OF. UCCI N° 
49/2019 
 
Relatório Da 
Avaliação Atuarial 
2019. 

As hipóteses foram 
escolhidas 
conjuntamente 
pelos responsáveis 
e pela empresa 
atuária que 
elaborou da 
avaliação atuarial, 
conforme 
demonstra e-mails 
e Ofício n° 
001/2019, 
encaminhados pelo 
Setor de 
Contabilidade. 



Constatações e proposições 

Código Achados Proposições/ Alertas Situação 

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

1.1.1 

Na Prestação de Contas Anual do 

chefe do Poder Executivo está 

evidenciado no Anexo X, o 

desempenho da arrecadação em 

relação à previsão orçada. 

Sendo o Total Geral de R$ 

79.442.650,00 orçado, R$ 

87.238.694,62 até o Período, 

resultando em R$ 7.796.044,62 

para a mais. 

Em relação as receitas próprias o 

Setor de Tributação, realizou 

algumas ações para aumentar a 

arrecadação, como ações de 

cadastramento e 

recadastramento, contratação de 

empresa para revisão da Planta 

Genérica, Cobranças 

Administrativas e início de 

protestos em cartório, 

entretanto, resultando em 

3.184.500,00 orçado, R$ 

3.489.182,61 arrecadados. 

 

Sem recomendações. 

 

Atendido. 

1.1.3 

O Poder Executivo efetuou todos 

os repasses financeiros ao Poder 

Legislativo até o dia 20 de cada 

mês, totalizando o montante no 

exercício de R$ 3.460.690,68 

(Três milhões, quatrocentos e 

sessenta mil, seiscentos e 

noventa reais e sessenta e oito 

centavos). 

 

Sem recomendações. 

 

Atendido. 

1.2. Gestão Previdenciária 

1.2.13 

O município não possui 

atualmente RPPS. Entretanto 

arca com despesas 

previdenciárias pertinentes à 

servidores municipais do extinto 

Instituto de Assistência dos 

Sem recomendações. 
Atendido. 



Servidores de Afonso Cláudio – 

IASAF, conforme disposto na Lei 

1.528/1999, momento em que se 

tornou optante do Regime Geral 

de Previdência Social.  

Conforme recomendado 
anteriormente, no exercício de 
2019 houve a contratação de 
empresa especializada para 
realização do cálculo atuarial, 
bem como acompanhamento 
pelo setor de contabilidade dos 
serviços.  

1.3. Gestão Patrimonial 

1.3.6 

Verificamos que o Setor de 
Tributação, vem realizando 
algumas medidas para fomentar 
as cobranças administrativas, 
visando progredir na 
arrecadação própria, como 
contratação de empresa para 
revisão da Planta Genérica, 
cadastramento e 
recadastramento, que vem 
resultando em resultados mais 
eficientes, como ações de 
notificação em massa, de 
fiscalização, inclusive, sendo 
iniciado o encaminhamento de 
protesto para cartório.   
 
No total de 3.277 notificações 
possíveis, foram realizadas 2.751, 
e dessas, ocorreram 1.018 
pagamentos. 
 
Apenas 129 contribuintes foram 
efetivamente inscritos em 
protesto no exercício de 2019. 
 
Entretanto, o Setor Tributário 
não encaminhou dívidas para 
Execução no exercício de 2019.   

Realizamos monitoramento 
constante em relação as 
medidas que estão sendo 
providenciadas, tendo em 
vista o acompanhamento 
subsequente a auditoria 
externa do TCEES.  
 
Emitimos diversos atos 
recomendatórios, como OF. 
007/2019; OF. 022/2019; 
OF. 030/2019; OF. 
044/2019; OF. 069/2019; 
OF. 083/2019; OF. 
093/2019; OF. 109/2019; 
OF. 115/2019; OF. 
124/2019; OF. 125/2019; 
OF. 128/2019; OF. 
026/2020; OF. 027/2020 e 
convocamos reuniões, atas 
001/19 de 16/01/19; 002/19 
de 02/04/19; 003/19 de 
09/04/19; 004/19 de 
16/04/19; 006/19 de 
25/09/19; 007/19 de 
02/12/19; e 001/20 de 
28/01/20, muitas vezes sem 
obter o devido retorno e/ou 
atendimento das 
recomendações. 
 
Reiteramos esforço mútuo 

entre o Setor de Tributação, 

com apoio do Secretaria de 

Finanças, Procuradores, 

visando sanar 

inconsistências e ajustar os 

 

Recomendamos que seja dada 

continuidade as ações e rotina 

administrativa de cobrança, 

expedindo notificações aos 

contribuintes inscritos em dívida 

ativa, inscrição em protesto e 

execução judicial.  

Em andamento. 



procedimentos de cobrança 

mais efetivos. 

 

1.3.7 

O exercício de 2019 representa o 

terceiro ano de mandato do 

titular do Poder Executivo. 

Incluímos no planejamento 

de ações e cronograma de 

atividades da UCCI do 

exercício de 2020, último 

ano de mandato do titular 

do Poder, ações de 

acompanhamento das 

obrigações. 

Em andamento. 

1.4. Limites Constitucionais e Legais 

1.4.1 

O Município de Afonso Cláudio-

ES aplicou em Educação no 

exercício de 2019 o percentual 

de 29,79% resultante de 

impostos e transferências 

constitucionais. 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.2 

O Município de Afonso Cláudio-

ES aplicou em Educação no 

exercício de 2019 com 

pagamento dos profissionais do 

magistério em efetivo exercício o 

percentual de 62,56% resultante 

de recursos provenientes do 

FUNDEB. 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.3 

Com base no Anexo 8 – RREO - 

Educação, verifica-se que 

atenderam as disposições 

contidas nos artigos 70 e 71 da 

LDB. 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.4 

O Município de Afonso Cláudio-

ES aplicou em Saúde no exercício 

de 2019 o percentual de 21,59% 

resultante de impostos e 

transferências constitucionais 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.5 

Com base no Anexo 12 - RREO 
Saúde, as despesas consideradas 
como aplicação em ações e 
serviços públicos de saúde 
atenderam as disposições 
contidas nos artigos 3º e 4º da LC 

Sem recomendações. Atendido. 



141/2012. 

1.4.6 

Toda despesa com pessoal 

classificada no elemento despesa 

319004; 319011; 319013, 317071 

(Vencimentos e Encargos Sociais) 

estão reconhecidas no cálculo da 

despesa com pessoal, no qual 

atingiu o percentual de 48,56% 

do Poder Executivo. 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.7 

Foram gastos com pessoal pelo 

Município de Afonso Cláudio-ES 

no exercício de 2019 o 

percentual de 48,56% resultante 

da RCL. 

Posto isto, o município não 

atingiu os limites preventivos, 

conforme abaixo: 

1º - Limite de Alerta: 48,6%   

2º - Limite Prudencial: 51,30%  

3º - Limite Máximo: 54% 

 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.9 

O exercício de 2019 representa o 

terceiro ano de mandato do 

titular do Poder Executivo. 

Incluímos no planejamento 

de ações e cronograma de 

atividades da UCCI para o 

exercício de 2020, orientar o 

titular do Poder, a não 

praticar atos que 

provoquem aumento das 

despesas com pessoal, nos 

cento e oitenta dias 

anteriores ao final do 

mandato do titular do 

Poder. 

Não se aplica. 



1.4.10 

Foram gastos com pessoal pelo 
Município de Afonso Cláudio-ES 
no exercício de 2019 o 
percentual de 48,56%, ou seja, 

abaixo do limite prudencial de 

51,30% e abaixo do limite de 

alerta de 48,60%. Fundamento: 

(54,00% - Incisos I, II e III, Art. 20 

da LRF), (51,30% -Parágrafo 

Único, Art. 22 LRF), (48,60% - Art. 

59, § 1º, inciso II - LRF). 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.14 

O repasse de duodécimo ao 
Poder Legislativo cumpriu 
rigorosamente o que dispõe o 
Art. 29-A da CF. O Movimento 
Financeiro do Município com 
repasse a Câmara atingiu o 
montante de R$ 3.460.690,68 
(Três milhões, quatrocentos e 
sessenta mil, seiscentos e 
noventa reais e sessenta e oito 
centavos). 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.15 

O Município não ultrapassou o 
limite definido pelo Senado 
Federal que é de 120% da RCL ao 
final de cada semestre.  
 

Sem recomendações. Atendido. 

1.4.16 

Não existiu nenhuma 
contratação de Operação de 
Crédito pelo Município de Afonso 
Cláudio - E.S. no exercício de 
2019.  
 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei 
Orçamentária Anual – LOA 

2.1.1 

A LDO 2019, assim como a 2018, 

está compatível de forma 

sintética, não sendo possível 

detalhar as especificações devido 

aos entraves do sistema de 

acordo com o Setor de 

Contabilidade, conforme 

informado na PCA do exercício 

anterior. 

Como monitoramento contínuo 

da PCA anterior, recomendamos 

Reiterar recomendações e 

verificar o andamento da 

elaboração da LDO 2020.  

Não se aplica. 



que na elaboração da LDO 2020, 

as diretrizes, objetivos e metas 

estabelecidas estejam 

completamente compatíveis com 

o PPA aprovado para o exercício, 

através do OF. UCCI 047/2019. 

2.1.2 
Disposto no Art. 10 da LDO 2019 
– Lei 2.256/2018. 
 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.3 
Art. 27 e 28 da LDO 2019 – Lei 

2.256/2018. 
Sem recomendações. Atendido. 

2.1.5 

Evidenciados nos 

Demonstrativos I, II, III e IV da 

LDO - Lei nº.2.256/2018. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.6 

O demonstrativo de Metas 

Fiscais, integrante da LDO está 

de acordo com o Manual de 

Demonstrativos Fiscais editado 

pela STN, publicado na sua 9ª 

Edição, válido para o exercício de 

2019. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.7 

O anexo Demonstrativo de Riscos 

Fiscais e Providências é parte 

integrante da LDO (Lei nº. 

2.256/2018), com identificação 

dos riscos e indicação de 

providências. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.8 

O demonstrativo de Riscos 

Fiscais e Providências, integrante 

da LDO está de acordo com o 

Manual de Demonstrativos 

Fiscais editado pela STN, 

publicado na sua 9ª Edição, 

válido para o exercício de 2019. 

Sem recomendações. Atendido. 



2.1.10 

Novamente houve 

compatibilidade entre a LOA e 

PPA de programas, projetos e 

atividades. Porém não há 

compatibilidade de valores. 

Quanto a LDO a despesa foi 

elaborada sem programas, 

projetos e atividades. 

Aos responsáveis que 

tomem providências, 

conforme já recomendado 

anteriormente, que os 

programas de governo, 

projetos e atividades 

previstos na LOA estejam 

compatíveis totalmente 

também com a LDO. 

Não atendido. 

2.1.11 

Não houve integração de Anexos 

de Metas Fiscais da LDO 2018 à 

Lei Orçamentária Anual 2019 

(LOA). 

Recomendamos novamente 

que o demonstrativo de 

compatibilidade de 

programação orçamentária, 

seja compatível com os 

objetivos e metas 

estabelecidos no anexo de 

metas fiscais da LDO, 

integrando a LOA para os 

exercícios posteriores. 

Não atendido. 

2.1.12 

Não foi integrado à Lei 

Orçamentária Anual (LOA) o 

demonstrativo VII estimativa e 

compensação da renúncia da 

receita constante da lei 

2256/2018 LDO 2019, art. 18. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.1.13 

Previsto no Art. 13, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias nº. 

2.256/2018. Orçado na LOA p/ o 

exercício de 2019, sob a 

classificação funcional 

programática 

9999.9999999999.999 - Valor R$ 

750.000,00 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.14 

Verifica-se que houve previsão 

na LOA 2018, do precatório 

judicial, orçado na época por 

R$1.850.000,00. Conforme 

informação da Procuradoria 

Geral do município, o Tribunal de 

Justiça, desobrigou o depósito, 

conforme decisão proferida nos 

autos de origem e ofícios 619 e 

620, expedidos pela 1° Vara da 

Comarca de Afonso Cláudio. 

Que, após decisão judicial, a 

Procuradoria informe ao 

Setor de Contabilidade, até 

1º de julho da época, na 

forma do artigo 100 da 

CRFB/88, para que seja 

previsto na LDO e incluída 

na LOA, dotação necessária 

ao pagamento do precatório 

judiciário. 

Em andamento. 



Dessa forma, não há estimativa 

definida do valor a ser pago, 

tendo em vista que está em fase 

de deliberação e aguardando 

decisão Judicial. 

Portanto, houve a previsão na 

LOA 2019 o valor de R$ 

400.000,00 destinados a 

precatórios judiciais. 

2.1.15 

Foram estimadas e fixadas por 

Fonte de Recursos, nos moldes 

da legislação. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.1.16 

Não foram estabelecidos pelo 

Município de Afonso Cláudio-ES 

no exercício de 2019, 

programação financeira, 

entretanto verificamos que há 

cronograma de desembolso em 

empenhos específicos com a 

classificação “tipo estimativo e 
tipo global”. 

Reiterar as recomendações 

para que seja estabelecido 

programação financeira e o 

cronograma de execução 

mensal de desembolso, até 

trinta dias após a publicação 

dos orçamentos. 

Em andamento. 

2.1.17 

Considerando recomendações da 
UCCI, a Secretaria de 
Planejamento informou que foi 
criada comissão para elaboração 
da LDO e LOA. 
 
Foi realizada audiência pública na 
elaboração da LDO, amplamente 
divulgada pelos meios de 
comunicação e convites. 
conforme registro em ata do dia 
10/14/19 e Relatório Final. 
 
Quanto a LOA, foi disponibilizado   

durante 30 dias para 

questionário eletrônico para a 

população se manifestar via site 

da prefeitura e após, ocorreu a 

audiência pública presencial 

realizada em 16/09, toda 

população foi convidada através 

das redes sociais, e-mail e site da 

prefeitura, fomentando a 

participação social. 

Sem recomendações. Atendido. 



2.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária 

2.2.1 

Disposto no Art. 10 da LDO 2019 
– Lei 2.256/2018. O Município 
superou a meta bimestral de 
arrecadação. 
 
Valor Previsto de Arrecadação: 
R$ 79.442.650,00. Valor 
Efetivamente Arrecadado: R$ 
82.117.065,73. 
Despesa Realizada Empenhada: 
R$ 76.323.735,86. 
 

Sem recomendações. Atendido.  

2.2.2 

Foram previstos na LOA e 
efetivamente arrecadados todos 
os tipos de tributos de 
competência do ente da 
Federação. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.3 

Não constatamos a realização de 

nenhum ato de concessão ou 

aplicação de incentivo ou 

benefício de natureza tributária 

que caracterizasse Renúncia de 

Receitas tão pouco estimativa de 

impacto orçamentário-financeiro 

no exercício de 2019. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.4 

Não constatamos a realização de 

nenhum ato de concessão ou 

aplicação de incentivo ou 

benefício de natureza tributária, 

de modo que não existiu 

Renúncia de Receita. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.5 

Não constatamos nenhum 

benefício de natureza tributária 

por lei específica, de modo que 

não existiu Renúncia de Receita. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.6 

Não constatamos nenhum 

benefício de natureza tributária 

por lei específica, de modo que 

não existiu Renúncia de Receita. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.7 

Não constatamos incentivo fiscal 

por parte da Administração 

Municipal no exercício financeiro 

de 2019. 

Sem recomendações. Não se aplica. 



2.2.8 

De acordo com os Impactos 

Financeiros, as despesas 

selecionadas, estão compatíveis 

com o PPA para o exercício 

financeiro de 2019.  

Verificamos a ressalva de que 

ainda que existisse rubrica no 

orçamento para tais despesas, 

elas necessitariam ser 

suplementadas para que 

pudessem suportar as despesas 

com pessoal a serem efetivadas. 

Constatamos ainda, que 

houveram solicitações de 

créditos adicionais especiais. 

Recomendar que  havendo  

criação,  expansão  ou 

aperfeiçoamento de ação 

governamental com 

consequente aumento da 

despesa, continue sendo 

acompanhados de 

estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro  no  

exercício  e  nos  dois 

subsequentes e se foram 

acompanhados por 

declaração do ordenador de 

despesas de  que  o  

aumento  acarretado  teve 

adequação  e  

compatibilidade 

orçamentária e financeira 

com a LOA, com o PPA e 

com a LDO. 

Atendido. 

2.2.11 

Toda despesa realizada foi 
compatível com os créditos 
orçamentário ou adicionais, de 
modo não haver despesas sem 
previsão orçamentária e 
financeira no exercício de 2019. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.12 

Toda despesa realizada pelos 
órgãos e unidades orçamentárias 
do Município estão vinculadas a 
suas respectivas fontes de 
receitas. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.13 

Todo crédito suplementar aberto 
no exercício de 2019 está 
autorizado por Lei - LOA 2019 – 
Lei 2.266/2018. 
LDO 2019 – Lei 2.256/2018 
 

Recomendamos através do 

OF. UCCI 126/2019 a 

observância Instrução 

Técnica Inicial 796/2019-1, 

referente a abertura de 

crédito adicional 

suplementar. 

Em andamento. 

2.2.14 

Em análise no sistema 
verificamos que, em 
determinado período, créditos 
suplementares foram realizados 
por Decreto do Poder Executivo 
e por Portaria. 
 
Dessa forma, durante o exercício 
encaminhamos o OF. UCCI 
080/2019 com recomendação 

Recomendamos através do 

OF. UCCI 080/2019 que os 

créditos adicionais 

(suplementares ou 

especiais) autorizados por lei 

fossem abertos apenas 

mediante edição de decreto 

do executivo.  

Atendido 



que fosse adequado a abertura 
de créditos adicionais somente 
autorizados por Lei sejam 
abertos mediante edição de 
Decreto Municipal. 
A partir de então, em resposta, o 

setor de contabilidade informou 

a adequação recomendada. 

2.2.15 Autorizado pela Lei 2.256 LDO 
2019, Art. 25. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.16 

Não foi efetuado nenhum 
repasse financeiro por parte do 
Município de Afonso Cláudio-ES a 
empresas, fundações e fundos 
para suprir necessidades ou 
cobrir déficit no exercício de 
2019 sem autorização legislativa. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.2.17 

 

No exercício de 2019 não houve 

criação de novos fundos. 
Sem recomendações. Atendido. 

2.2.19 

Não houve abertura de crédito 

extraordinário por parte do 

Poder Executivo. Não se aplica. Não se aplica. 

2.2.20 

Não houve programação 

financeira de desembolso no 

exercício de 2019 

Recomendar que tenha uma 

programação financeira de 

desembolso, e que sua 

execução seja conforme a 

previsão. 

Em andamento. 

2.2.21 

A divulgação dois instrumentos 
de planejamento (PPA, LOA e 
LDO), os balancetes mensais, a 
Prestação de Contas Anual RREO 
e RGF, dentre outros foram 
divulgados por meio do sistema 
eletrônico no Portal da 
Transparência. 
 
A UCCI desenvolve um intenso 
trabalho de monitoramento ao 
Portal da Transparência.  
 

Recomendamos que 

prossiga a inserção desses 

documentos no Portal da 

Transparência, de forma 

mais atualizada possível, nos 

prazos determinados e 

sendo observadas as 

disposições contidas nos 

artigos 52 a 58 da LC 

101/2000. 

Contínuo. 



Foi criada no Portal da 

Transparência aba específica 

para publicarmos a PCM na 

íntegra, bem como publicado na 

aba dos balancetes mensais. 

 

 

2.2.22 

Estamos em monitoramento 

contínuo quanto divulgação de 

informações pormenorizadas da 

execução orçamentária e 

financeira, nos campos do Portal 

da Transparência, incentivando e 

orientando através de reuniões, 

e-mails e ofícios, como os OF. 

UCCI N° 78, OF. UCCI N° 92 e OF. 

UCCI N° 99, apontando as 

inconsistências verificadas, no 

que diz respeito à cada 

Representante do Sistema 

nomeado e cada Secretaria 

especificamente, solicitando as 

adequações e comprometimento 

necessário para uma 

transparência ativa de qualidade.  

A Unidade Central de Controle 
Interno vem desempenhando 
constantemente seu trabalho de 
monitoramento e fiscalização na 
alimentação do Portal da 
Transparência deste Poder 
Executivo, propondo e 
idealizando novas ferramentas, 
para garantir a transparência de 
qualidade ao cidadão.   
 
Através do Processo de 
Monitoramento n° 001/2019, 
protocolado sob o n° 
004898/2019, fiscalizamos 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 

 

 

 

Dar continuidade ao 

monitoramento constante 

para verificação se as 

informações estão sendo 

publicadas em tempo real 

no Portal da Transparência, 

no intuito de evitar que 

inconsistências nos sistemas 

de software prejudiquem o 

acesso as informações. 

Contínuo. 



implementação das 
recomendações objetivou a 
garantia da produção de 
resultados imediatos e 
relevantes.    
 
Muitas inovações ocorreram no 
Portal no exercício de 2019, 
como criação de aba específica 
para Saúde, contendo  as 
informações sobre os 
medicamentos, tais como 
relação dos medicamentos em 
falta, o motivo da falta e a 
previsão  de chegada,  dentre 
outras observações, objetivando  
a garantia  da transparência  dos 
serviços de saúde; na Educação, 
publicando o Cardápio Escolar, 
contendo as refeições, as datas 
de referência e o nome do 
nutricionista responsável; entre 
outros, sendo pioneiros em 
diversas proposições, como em 
ampla divulgação em casos 
emergenciais.  
 
A UCCI está em constante 
monitoramento, solicitando 
pontualidade, adaptações, 
sugerindo o aperfeiçoamento e 
adequações quanto as 
inconsistências, para 
aprimoramento das 
funcionalidades do Portal. 

2.2.23 

As contas do chefe do Poder 
Executivo ficam disponíveis no 
Portal da Transparência, bem 
como no órgão técnico 
responsável pela sua elaboração, 
para consulta e apreciação pelos 
cidadãos e instituições da 
sociedade. 

Recomendar que as contas 
do chefe do Poder Executivo 
fiquem disponíveis também, 
no Portal da Transparência 
do respectivo Poder 
Legislativo. 

Em andamento. 

2.2.25 

Os demonstrativos RREO e RGF 
foram elaborados de acordo com 
as normas editadas pelo STN, 
com base na informação do 
Setor de Contabilidade 

Sem recomendações. 
Atendido. 



2.2.26 

O Município não contribuiu para 

o custeio de despesas de 

competência de outros entes da 

Federação, de acordo com 

informação do Setor de 

Contabilidade. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.27 

Não houve por parte do 

Município concessão de 

privilégios fiscais para empresas 

públicas ou sociedades de 

economia mista.  

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.2.29 

Disposto no Artigo 10º da LDO 

2019 critérios e forma de 

limitação de empenho, 

entretanto não foi tomado 

medidas de limitação de 

empenho e movimentação 

financeira por ato legal. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.3. Gestão Patrimonial 

2.3.3 

Os anexos integrantes da 

Prestação de Contas evidenciam 

a consolidação de dados 

contábeis e financeiros das 

unidades gestoras: Prefeitura, 

Fundo de Saúde e Câmara 

Municipal.  

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4. Limites Constitucionais e Legais 

2.4.2 

O valor de precatório está 

integrado na Dívida Consolidada, 

de modo que compõe o 

resultado da DCL. -  Anexo II do 

RGF. Valor R$ 267.888,83.  

Verificamos que há um 

precatório de n° 0006063-

52.2017.8.08.0000, que não 

integrou a Dívida Consolidada 

Líquida (Anexo II RGF), pois 

segundo a Procuradoria, o 

Tribunal de Justiça, desobrigou o 

depósito, conforme decisão 

proferida nos autos de origem e 

Recomendar 

preventivamente que 

precatórios judiciais não 

pagos durante a execução 

do orçamento que nele 

foram incluídos, integrem a 

dívida consolidada, para fins 

de aplicação dos limites 

estabelecidos pela 

Resolução nº 40/2001 do 

Senado Federal. 

Em andamento. 



ofícios 619 e 620, expedidos pela 

1° Vara da Comarca de Afonso 

Cláudio. Dessa forma, não há 

estimativa definida do valor a ser 

pago, tendo em vista que está 

em fase de deliberação e 

aguardando decisão Judicial, 

conforme informado pela 

Procuradoria Geral do Município.   

2.4.4 

 

A Dívida Pública não ultrapassou 

o limite. 

 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.5 
A Dívida Pública não ultrapassou 

o limite. (Anexo II RGF) 
Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.6 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.7 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.8 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.9 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 



2.4.10 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.11 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.12 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.13 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.14 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.15 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.16 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.17 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.4.18 

O Município não realizou 

Operação de Crédito. (Anexo IV 

RGF) 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.5. Gestão Previdenciária 

2.5.2 

Base de Cálculo reputa a 

Legislação Previdenciária do 

regime Geral de previdência. 

Sem recomendações. Não se aplica. 



2.5.3 

Não se aplica pois o Município 
não possui RPPS. 
 
Através da Lei 1.528/1999, o 

Município tornou-se optante do 

Regime Geral de Previdência 

Social. 

Sem recomendações. Não se aplica. 

2.5.8 

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, 
mantendo registro 
individualizado contendo 
informações mínimas, sendo 
realizada inclusive atualização 
anualmente. 
 
Após nossa recomendação 

através do OF. UCCI n° 049/2019, 

foi emitido o Decreto n° 

200/2019, estabelecendo regras 

para atualização de dados 

cadastrais dos aposentados e 

pensionistas no exercício de 

2019.   

Esta atualização, ocorreu no 
período de 15/07/2019 a 
22/07/2019, mantendo assim a 
base de dados adequada e 
fidedigna. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.5.9 

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, 
mantendo registro 
individualizado contendo 
informações mínimas, que se 
encontram disponíveis aos seus 
segurados. 
 

Sem recomendações. Atendido. 



2.5.17 

Foi realizada avaliação atuarial 

no exercício de 2019.  

O ente não tem interesse em 

instituir um RPPS novamente, 

entretanto arca com despesas 

previdenciárias pertinentes à 

servidores municipais do extinto 

Instituto de Assistência dos 

Servidores de Afonso Cláudio – 

IASAF. 

Verificou-se então a necessidade 
de avaliação atuarial, que deveria 
ser realizada por um profissional 
denominado Atuário, dessa 
forma realizamos processo 
Licitatório para essa contratação.  
 
Assim, a empresa BrPrev 
Auditoria e Consultoria Atuarial 
Ltda, realizou a análise técnico-
atuarial do regime 
de previdência do exercício 2019, 
de acordo com as informações e 
bases de dados.  

Sem recomendações. 
Não se aplica. 

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. 

Em 2017, foi realizado o Censo 

quinquenal.  

Em 2019 recomendamos a 

Secretaria de Administração c/c 

o Departamento de Recursos 

Humanos, que realizassem 

anualmente, a atualização dos 

dados cadastrais dos 

aposentados e pensionistas 

necessários para manutenção de 

Sem recomendações. Atendido. 



base de dados adequada. 

Dessa forma foi emitido o 

Decreto n° 200/2019, 

estabelecendo regras para 

atualização de dados cadastrais 

dos aposentados e pensionistas.   

Esta atualização anual, ocorreu 

no período de 15/07/2019 a 

22/07/2019, mantendo assim a 

base de dados adequada e 

fidedigna. 

2.5.27 

No Relatório Da Avaliação 
Atuarial, sobre o extinto Regime 
Próprio de Previdência Social de 
Afonso Cláudio, há as Hipóteses 
Atuariais e Premissas. 

Sem recomendações. Atendido. 

2.5.28 

As hipóteses foram escolhidas 
conjuntamente pelos 
responsáveis e pela empresa 
atuária que elaborou da 
avaliação atuarial, conforme 
demonstra e-mails e Ofício n° 
001/2019, encaminhados pelo 
Setor de Contabilidade. 

Sem recomendações. Atendido. 

 

2. 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 - Decreto n° 239/2018, com base no PAAI 2019, Decreto nº 351/2019, 
que contempla os sitemas  SED - Sistema de Educação, SBE - Sistema de Bem Estar 
Social, SSP- Sistema de Saúde Pública e STB - Sistema de Tributos. 

Código Ações Achados Proposição/Alertas Situação 
PRA – Projeto Regular de Auditoria – Merenda Escolar 

SED -
PRA  
OS n° 
001/19 
 

Ordem de 
Serviço; Coleta de 
Dados; Matriz de 
Planejamento; 
Seleção de 
Amostras; 
Visitação as 
Escolas e ao 
Armazém Geral; 
Entrevista aos 

A fiscalização apontou que 
as instalações do armazém 
central não estão 
completamente adequadas 
para garantir o bom 
acondicionamento dos 
produtos alimentícios. 

Sanear as falhas, detalhando 
prazos, ações e responsáveis por 
sua execução.   

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 



servidores; 
Análise do 
Material Por 
meio da 
“Solicitação de 
Informação, 
Processos e 
Documentos”; 
Matriz de 
Achados; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

SED -
PRA  
OS n° 
001/19 
 

Ordem de 
Serviço; Coleta de 
Dados; Matriz de 
Planejamento; 
Seleção de 
Amostras; 
Visitação as 
Escolas e ao 
Armazém Geral; 
Entrevista aos 
servidores; 
Análise do 
Material Por 
meio da 
“Solicitação de 
Informação, 
Processos e 
Documentos”; 
Matriz de 
Achados; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

Falhas apresentadas pelas 
instalações dos depósitos 
nas escolas como o 
armazenamento de gêneros 
alimentícios em locais com 
ventilação inadequada, 
ausência de tela milimétrica 
nas janelas para evitar 
entrada de insetos, 
ausência de borracha de 
vedação nas portas, 
ausência de forro sob o 
telhado, paredes 
descascadas, entre outros 

Estruture os locais de 
armazenamento (Estoque) em 
conformidade com boas práticas 
para serviços de alimentação, 
efetuando conformidade aos 
Achados. 
Determine à vigilância sanitária 
municipal que inclua em sua 
programação anual de 
fiscalização as unidades 
escolares, de modo a garantir a 
qualidade dos produtos ofertados 
e sanidade das instalações, dos 
ambientes de preparo, dos 
refeitórios e afins; 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

SED -
PRA  
OS n° 
001/19 
 

Ordem de 
Serviço; Coleta de 
Dados; Matriz de 
Planejamento; 
Seleção de 
Amostras; 
Visitação as 
Escolas e ao 
Armazém Geral; 
Entrevista aos 
servidores; 
Análise do 
Material Por 
meio da 
“Solicitação de 
Informação, 
Processos e 
Documentos”; 
Matriz de 
Achados; 

Falhas com relação aos 
equipamentos utilizados 
nas escolas referem-se 
alimentos estocados 
temporariamente no chão; 
uso de locais inapropriados 
para o estoque (mesas, 
cadeiras, baldes, vasilhas de 
plástico, caixas de papelão); 
refrigeradores e geladeiras 
deteriorados com 
problemas na vedação; 
entre outras. 

Adote todas as medidas cabíveis 
visando sanear as demais falhas 
apontadas no relatório de 
auditoria; promova reforma nas 
estruturas físicas das unidades 
escolares, de modo a adequá-las, 
conforme Achados deste 
Relatórios. 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 



Relatório Final; 
Recomendações. 

SED -
PRA  
OS n° 
001/19 
 

Ordem de 
Serviço; Coleta de 
Dados; Matriz de 
Planejamento; 
Seleção de 
Amostras; 
Visitação as 
Escolas e ao 
Armazém Geral; 
Entrevista aos 
servidores; 
Análise do 
Material Por 
meio da 
“Solicitação de 
Informação, 
Processos e 
Documentos”; 
Matriz de 
Achados; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

Veículos utilizados não 
conseguem garantir 
totalmente a integridade 
das embalagens e dos 
alimentos, sendo a principal 
falha apontada a 
inexistência de refrigeração 
para alimentos que dela 
necessitem 

Adote todas as medidas cabíveis 
visando sanear as falhas 
apontadas no relatório de 
auditoria. 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

SED -
PRA  
OS n° 
001/19 
 

Ordem de 
Serviço; Coleta de 
Dados; Matriz de 
Planejamento; 
Seleção de 
Amostras; 
Visitação as 
Escolas e ao 
Armazém Geral; 
Entrevista aos 
servidores; 
Análise do 
Material Por 
meio da 
“Solicitação de 
Informação, 
Processos e 
Documentos”; 
Matriz de 
Achados; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

As escolas fiscalizadas, 
confirmam o recebimento 
dos gêneros alimentícios de 
acordo com o cardápio 
estabelecido e o 
cronograma estipulado, 
entretanto ocorrem 
refeições em desacordo 
com o cardápio elaborado, 
pois salientam que é 
recorrente a ausência de 
itens complementares, 
sendo necessário 
adaptações para suprir a 
ausência. 

Admita por meio de concurso 
público, mais nutricionista, de 
modo repartir o trabalho e 
auxiliar na demanda municipal, 
tanto na preparação do cardápio, 
quanto no recebimento dos 
alimentos, objetivando avaliar as 
especificações, prazos de 
validade, data de entrega, etc e 
apoiar na organização da 
distribuição mais efetiva; 
 
Aplique testes de aceitabilidade 
do cardápio, planejado e 
coordenado pelo nutricionista, 
em todas as unidades escolares, 
para devida adaptações, 
conforme a demanda; 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

SED -
PRA  
OS n° 
001/19 
 

Ordem de 
Serviço; Coleta de 
Dados; Matriz de 
Planejamento; 
Seleção de 
Amostras; 
Visitação as 
Escolas e ao 

Não há fornecimento de 
uniformes e calçados 
adequados, não estando 
algumas merendeiras 
vestidas de acordo com as 
normas. 

Valorize os profissionais atores da 
alimentação escolar, forneça 
uniformes, realize cursos, 
palestras, oficinas culinárias, 
propondo atualização constante e 
alternativas para o devido 
cumprimento do cardápio 
estipulado e normas. 

Encerrada da 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 



Armazém Geral; 
Entrevista aos 
servidores; 
Análise do 
Material Por 
meio da 
“Solicitação de 
Informação, 
Processos e 
Documentos”; 
Matriz de 
Achados; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

PRA – Projeto Regular de Auditoria – Aplicabilidade da Instrução Normativa sobre cadastramento e 

atendimento a pessoas carentes em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Risco Social 

SBE -
PRA  
OS n° 
002/19 
 

Aviso de 
Auditoria OF. 
UCCI N° 
002/2019; Ordem 
de Serviço; Coleta 
de Dados; 
Checklist; Análise 
do material; 
Seleção de 
amostras; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

Na Instrução Normativa 
consta que o atendimento 
social se configura por meio 
de concessão de benefícios 
eventuais, conforme Lei 
Municipal Nº 1870/2009, 
entretanto verificou-se que 
a legislação vigente é a Lei 
Municipal N° 2.261/2018. 

Atualizar a Instrução Normativa 
SBE n° 001/2015, para que passe 
a constar a informação precisa. 

Encerrada da 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

SBE -
PRA  
OS n° 
002/19 
 

Aviso de 
Auditoria OF. 
UCCI N° 
002/2019; Ordem 
de Serviço; Coleta 
de Dados; 
Checklist; Análise 
do material; 
Seleção de 
amostras; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

Não manter registro 
informatizado das 
informações, o que dificulta 
o processo de planejamento 
estratégico de ações que 
venham atender demandas 
futuras. 
 
Os registros são mantidos 
em formulários específicos 
e arquivados manualmente. 
 
Todas as questões que 
tratam de sistema 
informatizados foram 
respondidas como não 
atendem. Já trabalharam 
com um sistema 
informatizado, mas não foi 
possível dar continuidade, 
uma vez que não atendia as 
necessidades. 
 
Dificuldades encontradas: 
resistência pelos 
funcionários, cultura 

Pesquisar um sistema adequado 
às demandas internas ou elaborar 
um sistema próprio com o setor 
de TI, visando manter registro 
informatizado das informações. 

Encerrada da 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 



tradicional, ausência 
qualificação ao pessoal, 
falta de suporte técnico, 
apreensão dos funcionários 
pela falta de treinamento, 
dificuldades internas, falta 
de clareza estratégica, falta 
de recursos financeiros, 
erro na implantação, 
equipamentos obsoletos, 
clima motivacional 
desfavorável, falhas na 
segurança. 

SBE -
PRA  
OS n° 
002/19 
 

Aviso de 
Auditoria OF. 
UCCI N° 
002/2019; Ordem 
de Serviço; Coleta 
de Dados; 
Checklist; Análise 
do material; 
Seleção de 
amostras; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

O cadastro único solicita 
alguns documentos 
específicos, conforme 
normativa do governo 
federal e os demais serviços 
do CRAS solicitam 
documentos conforme a 
demanda e não de acordo 
com normativa municipal 

Atualizar as Instruções 
Normativas com o envolvimento 
dos servidores do setor, para que 
os documentos e procedimentos 
transpareçam a realidade das 
demandas e rotinas realmente 
praticadas. 
 
Orientar servidores sobre a 
importância de desempenhar os 
procedimentos conforme as 
determinações da Instrução 
Normativa, difundindo as 
alterações por todos do setor. 

Encerrada da 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

PRA – Projeto Regular de Auditoria – Procedimentos e rotinas para o transporte de pacientes. 

SSP -
PRA  
OS n° 
003/19 
 

Aviso de 
Auditoria OF. 
UCCI N° 
003/2019; Ordem 
de Serviço; Coleta 

de Dados; IN SSP 
N° 003/2014; 
Checklist; Análise 
do material; 
Seleção de 
amostras; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

Na remoção do paciente 
para outro hospital, quanto 
ao recebimento, o relatório 
não é assinado pelo médico 
receptor o que demonstra 
Desatualização da Instrução 
Normativa. 

Analisar os riscos do 
procedimento não está sendo 
realizado e atualizar a Instrução 
Normativa SSP n° 003/2014, para 
que passe a constar a informação 
precisa. 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

SSP -
PRA  
OS n° 
003/19 
 

Aviso de 
Auditoria OF. 
UCCI N° 
003/2019; Ordem 
de Serviço; Coleta 

de Dados; IN SSP 
N° 003/2014; 
Checklist; Análise 
do material; 
Seleção de 
amostras; 
Relatório Final; 

Não há controle de 
documentação de pacientes 
que fazem tratamento 
dentro do Município pela 
Central de Regulação 
Municipal. 

Criar meios de controle, como 
protocolos que orientam os 
fluxos para acesso aos serviços, 
através de Instrução Normativa 
específica sobre o assunto. 
Utilização de sistema que se 
destina a registrar as informações 
eletronicamente, facilitando a 
pesquisa e fiscalização, referente 
a documentação dos pacientes. 
Controlar não apenas o 
cumprimento da atenção aos 
cidadãos, como também 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 



Recomendações. controlar a qualidade dos 
serviços, impedindo equívocos e 
estabelecendo padrões mínimos 
de registro dos atendimentos. 

SSP -
PRA  
OS n° 
003/19 
 

Aviso de 
Auditoria OF. 
UCCI N° 
003/2019; Ordem 
de Serviço; Coleta 

de Dados; IN SSP 
N° 003/2014; 
Checklist; Análise 
do material; 
Seleção de 
amostras; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

Para o transporte de 
pacientes no interior do 
Município, não há lista 
contendo o nome e CPF do 
paciente, assinado pelo 
responsável do PSF - Posto 
de Saúde da Família, no 
qual o paciente foi 
atendido. 

Iniciar o controle desde o 
primeiro atendimento, 
elaborando a listagem com nome 
e CPF do paciente, assinado pelo 
responsável do posto de saúde, 
mesmo que para transporte no 
interior do município. 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

SSP -
PRA  
OS n° 
003/19 
 

Aviso de 
Auditoria OF. 
UCCI N° 
003/2019; Ordem 
de Serviço; Coleta 

de Dados; IN SSP 
N° 003/2014; 
Checklist; Análise 
do material; 
Seleção de 
amostras; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

Ocorrência de transporte de 
produtos como 
medicamentos, material 
gráfico, vacinas etc, em 
carros comuns, junto com 
pacientes.   

Realizar o uso dos veículos para 
pacientes de forma exclusiva para 
este fim. Efetuar planejamento 
do processo logístico 
(recebimento, armazenamento, 
distribuição e transporte), 
visando otimizar o transporte de 
produtos, evitando a necessidade 
de utilizar os mesmos veículos 
dos pacientes. 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

SSP -
PRA  
OS n° 
003/19 
 

Aviso de 
Auditoria OF. 
UCCI N° 
003/2019; Ordem 
de Serviço; Coleta 

de Dados; IN SSP 
N° 003/2014; 
Checklist; Análise 
do material; 
Seleção de 
amostras; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

Não utilização do Diário de 
Bordo, documento tipo 
planilha usado como forma 
de controle do uso do 
veículo, conforme modelo 
da IN. 

Acatar o procedimento 
determinado na Instrução 
Normativa, como forma de 
controle da utilização dos 
veículos pertencentes à frota 
municipal, objetivando assegurar 
a correta identificação do 
servidor que os conduz. 
 
Arquivar os diários de bordo, com 
os devidos registros de datas e 
horários (partida e chegada), 
destinos, quilometragens inicial e 
final, abastecimentos de 
combustíveis (tipo e litros), nome 
e assinatura do condutor do 
veículo. 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 

SSP -
PRA  
OS n° 
003/19 
 

Aviso de 
Auditoria OF. 
UCCI N° 
003/2019; Ordem 
de Serviço; Coleta 

de Dados; IN SSP 

Recomendações adicionais. 

- Incentivar motoristas a 
observarem as disposições do 
Código de Trânsito Brasileiro, 
através de palestras de 
reciclagem; 
- Coordenar, controlar, avaliar e 

Encerrada 
Auditoria – 
Recomendações 
Encaminhadas. 



N° 003/2014; 
Checklist; Análise 
do material; 
Seleção de 
amostras; 
Relatório Final; 
Recomendações. 

supervisionar as atividades de 
manutenção e conservação das 
ambulâncias e outros veículos 
utilizados; 
- Verificar e inspecionar a 
conservação interna e externa 
dos equipamentos de segurança 
dos veículos utilizados no 
transporte de pacientes; 
- Promover o controle de tráfego 
das ambulâncias e outros veículos 
utilizados, no que se refere a 
horário, destino e outras 
atividades pertinentes; 
- Zelar pela manutenção 
preventiva e corretiva dos 
veículos utilizados; 
- Coordenar e supervisionar a 
guarda, o controle e a operação 
das ambulâncias e demais 
veículos utilizados, de forma que 
mantenha registro das 
informações; 
- Acompanhar e fiscalizar o 
desempenho dos motoristas da 
Seção. 

PAS - Projeto de Acompanhamento Subsequente ao Processo a TC 06082/2016-2 - Acompanhamento 

da Fiscalização-Auditoria Externa Temática de Receitas Públicas do TCEES.  

STB -
PAS  
OS n° 
004/19 
 

Processo de 
Monitoramento 
0004/2019 – 
004901/2019. 
 
Auditoria Interna 
Acompanhamento 
Subsequente 
Exercício do 2019. 
 
Plano de Ação 
protocolado sob 
nº 16375/2017-4 
no TCEES. 
 
Reuniões internas 
– Ata 001/19 de 
16/01/19; 002/19 
de 02/04/19; 
003/19 de 
09/04/19; 004/19 
de 16/04/19; 
006/19 de 
25/09/19; 007/19 
de 02/12/19; e 
001/20 de 

Não cumprimento do prazo 
estimado no planejamento 
em relação a Planta 
Genérica, entretanto 
encontra-se em 
andamento. 

Orientamos servidores sobre a 
importância de desempenhar os 
procedimentos conforme as 
determinações da Instrução 
Normativa e das recomendações 
do TCEES. 
 
Recomendamos constantes e 

imediatas. Meras alegações de 

incapacidade ou percalços 

comuns não são justificativas 

para não realização do Plano, 

tendo em vista que já 

deveriam estar previstas no 

momento do planejamento.  

 

Dessa forma, recomendamos 

dar continuidade ao 

andamento das medidas e 

esforço mútuo para 

cumprimento dos prazos e 

formas de realizações 

Encerrada 
Auditoria -
Monitoramento 
permanente do 
cumprimento 
do Plano de 
Ação. 
 

STB -
PAS  
OS n° 
004/19 
 

Não cumprimento do 
cronograma de 
cadastramento e 
recadastramento por área e 
prazos 

STB -
PAS  
OS n° 
004/19 
 

c) Sem evidência do 
cumprimento de algumas 
ações planejadas 
maximização da 
arrecadação 

STB -
PAS  
OS n° 
004/19 
 

d) O Projeto de Lei 
para Criação do Cargo de 
carreira específica, foi 
encaminhado pela 
Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio a Câmara 
através da Mensagem de 
Lei n° 04/2019, para a 
devida implementação, 
entretanto encontra-se nas 



28/01/20. 
 
Atos 
Recomendatórios 
da UCCI, OF. UCCI 
N° 007/2019; OF. 
UCCI N° 
022/2019; OF. 
UCCI N° 
030/2019; OF. 
UCCI N° 
044/2019; OF. 
UCCI N° 
069/2019; OF. 
UCCI N° 
083/2019; OF. 
UCCI N° 
093/2019; OF. 
UCCI N° 
109/2019; OF. 
UCCI N° 
115/2019; OF. 
UCCI N° 124/2019 
; OF. UCCI N° 
125/2019; OF. 
UCCI N° 
128/2019. 
 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA SFZ 
Nº 001-2019 - 
Procedimentos 
para cobrança de 
taxa de 
publicidade; 
 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA SFZ 
Nº 002-2019 - 
Procedimentos 
para avaliação dos 
imóveis objeto de 
transmissão; 
 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA SFZ 
Nº 003-2019 - 
Procedimentos 
para fiscalização 
de Obras;  
 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA STB 
Nº 001-2014 - 

comissões para emissão de 
parecer, conforme 
informado pela Câmara 
Municipal 

conforme acordado, indicadas 

pelos próprios responsáveis. 

 

Salientamos novamente que o 

resultado deste 

monitoramento, será 

encaminhado ao Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito 

Santo, sendo que neste 

momento há possibilidade 

real de responsabilização dos 

agentes públicos do 

município, tendo em vista a 

morosidade e o não 

cumprimento de algumas 

obrigações assumidas. 

 

Torna-se repetitivo 

recomendar priorização das 

ações, tendo em vista que já é 

de conhecimento de todos 

desde o exercício de 2017. 

Assim, após todo 

acompanhamento e 

monitoramento realizado no 

presente exercício, sendo 

proveitoso em algumas ações, 

no decorrer, de intervenção 

imediata, reconhecemos todo 

esforço da equipe técnica, 

entretanto notamos que 

algumas medidas não foram 

alcançadas.  

 

Por fim, recomendamos que 

os ajustes necessários sejam 

realizados, para que as 

medidas sejam aplicadas com 

celeridade e atempadamente, 

evitando expor a gestão ao 

risco de deixar questões para 

a próxima legislatura, 

considerando ser o último ano 

STB -
PAS  
OS n° 
004/19 
 

e) Em relação a 
cobrança através do 
Protesto, constatamos que 
devido aos percalços, 
ocorreu atrasos no 
planejamento, entretanto 
com a primeira remessa 
sendo encaminhada com 
sucesso. Assim, 
recomendamos que as 
demais remessas sejam 
encaminhadas no exercício 
de 2020 e as cobranças 
colocadas em dia, aplicadas 
com mais celeridade, tendo 
em vista o retorno positivo. 



Versão 002-2019 - 
Procedimentos 
para o Cadastro 
Imobiliário; 
 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA STB 
Nº 003-2014 - 
Versão 002-2019 
– Procedimentos 
de Inscrição, 
Controle e 
Cobrança da 
Dívida Ativa 
Municipal; 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA STB 
Nº 005-2019 - 
Procedimentos 
quanto a 
requisição 
concessão de 
parcelamentos. 
 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA STB 
Nº 006-2019 - 
Procedimentos 
Fiscalizatórios de 
Maximização da 
Arrecadação 
Monitoramento 
de ISS  
 
Grupo WhatsApp. 
Comunicação 
através de E-mails 
Cursos: JURIS 
2019 - 
Arrecadação 
Municipal: meios 
e procedimentos 
de 
implementação - 
08 e 09 de agosto, 
realizado no IFES 
– Venda Nova do 
Imigrante. 
I Encontro Técnico 
sobre Receita 
Municipal, - 24 de 
outubro, realizado 
no auditório da 
Escola de Contas 

de mandato. 

 



pelo Tribunal de 
Contas do Estado.  
 
 

 

 

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

Não foi instaurada Tomada de Contas Especial no exercício de 2019. 

 

4 – 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 
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, 31 de março de 2020. 
 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS SILVA BRANDÃO 

Controladora Geral em Exercício/ Responsável pela UCCI 


