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Prezado Secretário, 
 
Objetivando cumprir as obrigações impostas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo - TCEES, através da Instrução Normativa nº 43/2017, que regulamenta o envio dos 
demonstrativos contábeis, dos relatórios de gestão e dos demais documentos necessários 
à constituição da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) deste Poder Executivo, 
encaminhamos a V. Senhoria cópia do Decreto nº 328/2019, que estabelece normas para 
encerramento e fechamento do exercício financeiro e solicitamos as informações conforme 
artigo a seguir: 
 

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Finanças, em conjunto com o Setor de 
Tributação do Município, encaminhará ao Setor de Contabilidade as informações 
referentes aos créditos e não-tributários inscritos em dívida ativa no exercício de 
2019, por dívida e tributo bem como o estoque da dívida ativa acumulada em 2019, 
assim como sua possível provisão para perda, até a data de 27 de janeiro de 2020. 
 
Parágrafo Único - Deverá ser informado quais medidas foram e estão sendo 
tomadas para realização da cobrança da atual dívida ativa. 
 
Art. 8º - A Secretaria Municipal de Finanças deverá informar ao Setor de 
Contabilidade se há algum investimento realizado à longo prazo, até a data de 27 
de janeiro de 2020. 

 
Vale ressaltar, que é atribuição da Unidade Central de Controle Interno a emissão do 
relatório e parecer conclusivo dos procedimentos de análise sobre a prestação de contas, e 
que tal verificação é condicionada ao término e encaminhamento dos registros pelo Setor 
de Contabilidade, que por sua vez, necessita das informações solicitadas no Decreto 
supracitado. 
 
Dessa forma, tais informações são consideradas URGENTES e PRIORITÁRIAS para 
finalização no prazo e condições exigidas, e devido a imprescindibilidade e a relevância da 
Prestação de Contas perante ao TCEES, solicitamos o encaminhamento ao Setor de 
Contabilidade, até 27 de janeiro de 2020. 
 
Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 
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