
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio –Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

 
OF. UCCI N° 034/2020 

 
Afonso Cláudio, 21 de maio de 2020. 

 
 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
 

 
Objetiva o presente solicitar a alteração do Decreto nº 378/2019 que dispõe sobre o PAAI - Plano 
Anual de Auditoria Interna 2020, em anexo, previsto na Instrução Normativa SCI Nº 002/2012 - Versão 
02 de responsabilidade desta Unidade Central de Controle Interno, considerando os motivos abaixo 
pontuados: 

 
 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID19); 
 
CONSIDERANDO que na data de 11 de março de 2020, a OMS – Organização 
Mundial da Saúde declarou que a COVID-19, nova doença causada pelo Novo 
Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, é uma pandemia;  
  
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 454, de 
20/03/2020, declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão 
comunitária do coronavírus (COVID-19);  
  
CONSIDERANDO que o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 13.979/2020 que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019.  
 
CONSIDERANDO as medidas adotadas no Município de AFONSO CLÁUDIO/ES, 
especialmente aquelas definidas nos Decretos Municipais nº 170/2020, 177/2020, 
178/2020, 188/2020, 196/2020, 200/2020 e 207/2020 tomadas em conformidade 
com as normas do Estado do Espírito Santo, e com a orientação da OMS que 
recomenda o isolamento social como forma de conter a pandemia de COVID-19. 
 
CONSIDERANDO que a União, Estado e Município decretaram estado de 
calamidade pública em virtude da pandemia de COVID-19, ante o risco de não 
atingir os resultados fiscais.  
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio –Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

CONSIDERANDO que, em razão da grave pandemia de COVID19 o Município de 
AFONSO CLÁUDIO/ES viu-se obrigado a adotar medidas preventivas para restringir 
a circulação de pessoas, afastando servidores de risco e realizando revezamento 
interno e outras medidas de prevenção e combate a disseminação da pandemia. 

 
 
Devido a este novo contexto, ocorreu afastamento de servidores do grupo de risco e revezamento de 
profissionais, além disso torna-se necessário focar na análise do impacto da pandemia e nas ações 
relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus, bem como o 
acompanhamento das contratações emergenciais que estão sendo realizadas, conforme inovações 
impostas pela Lei 13.979/2020, objetivando evitar eventuais riscos e irregularidades. 
 
Por outro lado, entende-se que o PAAI em vigor, não considerou os extensos pontos da Instrução 
Normativa TC n° 43, a serem analisados nos relatórios de gestão e das demais peças e documentos 
necessários à constituição da Prestação de Contas Anual (PCA), sendo possível incluir as áreas 
anteriormente definidas, nos pontos exigidos pelo TCEES, tornando mais efetivo os trabalhos 
desenvolvidos. 
 
Dessa forma, entendemos que seja necessário a alteração do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna 
2020, publicado em dezembro/2019, conforme anexo. 

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

 
Atenciosamente, 

 
 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal em Exercício 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
        DD. PREFEITO MUNICIPAL 
 
C/C AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
 


