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PROCESSO DE MONITORAMENTO N° 002/2020 

 

Este processo visa dar continuidade ao Processo de Monitoramento N° 004/2019, que resultou no 

Relatório Final da Auditoria Interna de 2019, e objetiva analisar e monitorar as providências 

adotadas pelos órgãos responsáveis, com vistas a implementar as recomendações decorrentes do 

Plano de Ação, e acompanhar o andamento do Processo TC6082/2016, referente a Fiscalização-

Auditoria Externa, sendo possível demonstrar ao final o grau de implementação, o andamento do 

monitoramento, os consequentes impactos decorrentes, bem como seu efeitos. 

A Decisão 02462/2019-8, determinou novamente o monitoramento contínuo por parte do Controle 

Interno, conforme abaixo: 

1. DECISÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas 

pelo Relator, em: 

1.1 DETERMINAR ao Controle Interno do Município que proceda 

desde já ao monitoramento contínuo do cumprimento residual 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. 

Para atender essa determinação, além de incluir novamente no PAAI, uma Auditoria Interna de 

Acompanhamento Subsequente, dar continuidade ao Processo de Monitoramento, no intuito de 

facilitar e corroborar com o registro das informações, controle efetivo e intervenção imediata 

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. 
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