
ORDEM DE SERVIÇO 

STB – Sistema de Tributos 
ORDEM DE SERVIÇO SCI N° 004/2019 

UNIDADE AUTORIZADORA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

Acompanhamento Subsequente a Auditoria Externa - Processo TC6082/2016 

1. TIPO DE TRABALHO 

PAS - Projeto de 
Acompanhamento Subsequente  

2. ORIGEM 

PAAI – Decreto nº 351/2018  

IN STB N° 001/2014 

IN STB N° 002/2014 

IN STB N° 003/2014 

IN STB N° 004/2014 

OF. UCCI n° 004/2019 

Processo de Monitoramento n° 004/2019 
3. OBJETIVO:  
Apresentar o resultado do monitoramento realizado durante todo o exercício, a 
execução do Plano de Ação, em atendimento ao Processo TC6082/2016, 
referente a Fiscalização-Auditoria Externa, visando demonstrar ao final o grau 
de implementação, o andamento dos achados, os consequentes impactos 
decorrentes, bem como seus efeitos. 

4. EQUIPE TÉCNICA 

Simoni Altafim Lopes Tristão – Controladora Municipal 

Mayara Moreira Campos Silva Brandão – Auditora Pública Interna  

REALIZAÇÃO 

5. UNIDADE ÁREA ESPECÍFICA 

Secretaria Municipal de Finanças - Setor de Tributação e Setor de Fiscalização 

6. EMISSÃO 

UCCI 

7. DATA DA 
EMISSÃO 

___/___/_____ 

8. ASSINATURA 

______________________ 

______________________ 

9. CIENTE 1  

PREFEITO 
10. ASSINATURA 

 

______________________________________  

11. CIENTE 2  

RESPONSÁVEIS PELA 
UNIDADE AUDITADA 
 

(Secretaria de Finanças             
Setor de Tributação             
Setor de Fiscalização)  

12. ASSINATURAS 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________  



Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio 

Estado do Espírito Santo 
Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

PROCESSO DE MONITORAMENTO N° 004/2019 

Este processo visa analisar e monitorar as providências adotadas pelos órgãos responsáveis, com 

vistas a implementar as recomendações decorrentes do Plano de Ação, protocolado sob nº 

16375/2017-4, em atendimento ao Processo TC6082/2016, Notificação 01216/2017, referente a 

Fiscalização-Auditoria Externa, homologados pelo Colegiado – Acórdão TC 834/2018, sendo 

possível demonstrar ao final o grau de implementação, o andamento do monitoramento, os 

consequentes impactos decorrentes, bem como seu efeitos. 

A Decisão Monocrática n° 00273/2019-7 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo dispõe: 
 

Controle Interno do Município proceda ao monitoramento do cumprimento do presente 

Plano de Ação, encaminhando, a este Tribunal de Contas, o resultado do referido 

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

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

sugeridas. 

Em relação a este item, cumpre enfatizar que a Unidade Central de Controle Interno, desde do 

exercício de 2017, vem desempenhando um intenso e exaustivo trabalho de acompanhamento e 

monitoramento à execução e cumprimento do Plano de Ação referente a Auditoria Externa, 

devidamente registrando todas as ações oficialmente, sendo necessário inclusive nos envolver 

exclusivamente em tempo integral para a elaboração do Plano e para que o mesmo fosse enviado 

no prazo estipulado, como se não bastasse tivemos que executar diversas ações para que os 

procedimentos fossem realizados.  

Ressaltamos, que não deixamos de encaminhar ao Tribunal de Contas, o resultado do referido 

monitoramento, a través do RELACI - Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno, 

encaminhado anualmente através da PCA - Prestação de Contas Anual 2017 e 2018, em forma de 

atividades desenvolvidas e também como auditorias realizadas, bem como em reuniões no 

Tribunal de Contas, e ainda através no “Levantamento de Sistema de Controle Interno 2018", 
realizado pelo TCEES através da Resolução TC 227/2011.  

Entretanto, a partir desta notificação, definimos iniciar este procedimento de monitoramento, mais 

formal (tendo em vista que já estava sendo desenvolvido anteriormente), visando reunir e registrar 

as informações referente ao exercício de 2019, para controle e visando facilitar e corroborar para o 

encaminhamento ao TCEES, conforme previsto nos artigos da decisão em análise.  

O desenvolvimento de ações de acompanhamento da implementação das recomendações objetiva 

a garantia da produção de resultados relevantes, sendo que o processo de avaliação deve 

prosseguir para além da entrega dos ofícios recomendatórios. Com efeito, para que a avaliação 

sirva os propósitos para que foi realizada, é necessário promover e acompanhar a implementação 

das recomendações das avaliações de forma a assegurar a sua incorporação nos processos de 

gestão. 

Assim, têm como finalidade: responsabilizar, planejar, monitorar e prestar contas sobre o uso das 

conclusões e recomendações das avaliações, bem como promover e desencadear a implementação 

das recomendações tendo em vista contribuir para a melhoria da gestão. 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                                  MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interno Municipal                                                    Auditora Pública Interno



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

ACHADO  PONTO DE CONTROLE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2.1 Ausência de revisão da planta genérica 

de valores 

            

2.2 Irregularidades na atualização monetária 
            

2.3 Cadastro imobiliário não fidedigno 
            

2.4 
Não provimento da carreira efetiva de 

procurador municipal 

            

2.5 Irregularidades no arbitramento do ITBI 
            

2.6 

Ausência de informações de cartórios de 

registro de imóveis sobre transmissões 

lavradas no município 

            

2.7 Parcelamentos em desacordo com as 

normas gerais 

            



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

2.8 Ausência de requisitos legais na inscrição 

em dívida ativa 

            

2.9 Previsão ilegal de taxa de limpeza pública 
            

2.10 
Previsão ilegal de taxa de conservação de 

vias e logradouros públicos 

            

2.11 Ausência de cobrança de taxa de 

publicidade 

            

2.12 
Cobrança administrativa insuficiente para 

realizar a efetiva arrecadação 

            

2.13 Inexistência de carreira específica para 

exercício de atividades de fiscalização 

            

2.14 
Ausência de regulamentação da 

administração tributária 

            

2.15 Não priorização de recursos à 

administração tributária 

            

2.16 
Irregularidades nos procedimentos 

fiscalizatórios de maximização da 

arrecadação 

            

 


