
1.1 DETERMINAR ao Controle lnterno do Municfpio que 
proceda desde ja ao monitoramento contfnuo do 
cumprimento residual do presente Plano de Ac;ao, 
encaminhando, a este Tribunal de Contas, o resultado do 
referido monitoramento, conforme previsto no artigo 42, 
incise IV c/c artigo 43, incise VI, da Lei Complementar 621, de 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espirito 
Santo, reunidos em sessao da Primeira Camara, ante as razoes 
expostas pelo Relater, em: 

1. DECISAO 

Venho informar a esta conceituada Corte, o afastamento de minhas atividades na 
Unidade Central de Controle lnterno, por razao de licenca maternidade, a partir do dia 
21 de janeiro de 2020, e alern disso, encaminhar as medidas de monitoramento e 
cobrancas desempenhadas no exercfcio de 2019, conforme Processo de Monitoramento 
n° 0004/2019, finalizado com o Relat6rio Final de Auditoria lnterna - OS n° 004/2019, 
em atencao a Decisao 02462/2019-8, que determinou novamente o monitoramento 
continue par parte do Controle lnterno: 

Senhor Conselheiro; 

Objeto: Processo TC06082/2016-2, Notlflcacso 01216/2017, referente a Hscalizacao- 
Auditoria Extern a, Manifestacao Tecnica 10237 /2019-1, Decisao 02462/2019-8, Termo 
de Notiflcacao 01238/2019- 7. 

UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 

Notificada: Simoni Altafim Lopes Tristao 
Controladora lnterna Municipal do Poder Executivo - Municfpio de Afonso Claudio 

Processo:06082/2016-2 

Assunta: Em atencao ao Processo n° 06082/2016-2, informar ao Tribunal de Contas do 
Estado do Espirito Santo - TCEES a atual situacao do Plano de A!;ao do Municfpio e 
comunicar o licenciamento da Controladora lnterna do Municfpio. 

Afonso Claudio, 17 de janeiro de 2020. 

OF.UCCIN°007/2020 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 



AO: EXMO SR. SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Relator/Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

SIMO 
Controladora lnterno Municipal 

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

Vale ressaltar, que o monitoramento referente ao cumprimento do Plano de A~ao e 
recornendacoes, continuara de forma permanente. 

Dessa form a, em atencao a Resolucao n° 227 /2011, posteriormente a min ha 
substltuicso, sera encaminhada a ldentificacao atualizada do responsavel interino pela 
Unidade Central de Controle lnterno a esta Corte, mas devido ao acompanhamento ao 
Plano de A~ao, entendi pertinente comunicar especificamente os atos de 
monitoramento, consubstanciado no Relat6rio de Auditoria lnterna e docurnentacao 
(em anexo), de forma a atualizar o andamento do piano ao TCEES, devido a suspensao 
das minhas atividades na UCCI. 

Cumpre enfatizar novamente que a Unidade Central de Controle lnterno, desde o 

exerdcio de 2017, vem desempenhando um intense trabalho de acompanhamento e 
monitoramento a execucao e cumprimento do Plano de A~ao referente a Auditoria 

Externa, sendo encaminhado ao Tribunal de Contas, os resultados destes 

monitoramentos anteriores, atraves do RELACI - Relat6rio de Atividades do Orgao 
Central de Controle lnterno, enviado anualmente atraves da PCA - Prestacao de Contas 

Anual 2017 e 2018, em forma de atividades desenvolvidas e tarnbern como Auditorias 
de Acompanhamento Subsequentes realizadas. 

08 de rnarco de 2012, incluindo o cumprimento das 
alterac;5es aqui sugeridas. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 



A partir do nurnero do protocolo e da senha deste recibo voce pode acompanhar o andamento deste documento no site do 
TCEES. 
ATEN<;AO: na forma do § 1 °do artigo 4° da tnstrucao Normativa TCEES n° 035/2015, e de exclusiva responsabilidade do 
interessado, responsavel e/ou Mlrusterio Publico de Contas a guarda e conservacso dos documentos originais apresentados ao 
TCEES ate o translto em julgado do respective Processo Eletronico de Controle Externo. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO ESPiRfTO SANTO 

Recibo de entrada de documento 

·~------------------------------------------------------------------------· 
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