
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° 183/2018 
 

Afonso Cláudio, 24 de julho de 2018. 
 
 
 Exmo. Senhor Prefeito, 
 
 
Objetiva o presente informar V. Excia. sobre os conteúdos dos cursos integrantes do 
"Encontro Regional deOrientação Técnica - Juris 2018", promovido pela Escola de Contas 
Públicas do Tribunal de Contasdo Estado do Espírito Santo em parceria com o Ministério 
Público do Espírito Santo e com o Instituto Federal do Espírito Santo, em Venda Nova do 
Imigrante/ES. 
 
Cumpre ressaltar inicialmente que participaram do evento vários Controles Internos de 
Prefeituras e Câmaras da região, como das cidades de Brejetuba, Laranja da Terra, Venda 
Nova do Imigrante, Domingos Martins, Alfredo Chaves, Marechal Floriano, Irupi... 
 
O curso “Controle Interno e Acessibilidade” ministrado no período de 17 de julho de 2018 
das 08h30 às 17h30, com carga horária de 08horas, visou avaliar o panorama mundial e 
local sobre as pessoas com deficiência; caracterizando barreiras de acordo com a 
legislação; avaliando os desafios encontrados pelas pessoas com deficiência nos órgãos 
públicos; apresentando boas práticas sobre acessibilidade na administração pública; 
identificando a responsabilidade dos órgãos de controle externo e interno com relaçãoao 
cumprimento das normas sobre acessibilidade; e fomentando a criação de rotinas de 
fiscalização por parte do Controle Interno. 
 
O instrutor João Estevão Silveira Filho,presidente da Comissão de Acessibilidadedo Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, enfatizou a importância de ações efetivas 
por parte dos Municípios, principalmente no que diz respeito a acessibilidade dos prédios 
dos órgãos públicos (gabinete, secretarias, escolas, postos de saúde e etc), tendo em vista 
que há a previsão de realização de auditoria externa, por parte do tribunal, no intuito de 
verificar as ações que estão sendo providenciadas para a adequação e garantia de 
acessibilidade. 
 
Por sua vez, o curso de “Transparênciae Controle Interno (teoria e prática) ”,ministrado 
pelo TCEES e Ministério Público – MP, pelos instrutores Pedro Berger, Murilo Costa e 
Edilson Barboza, no período de 18 a 20 de Julho de 2018 das 08h30 às 17h30, com carga 
horária de 24 horas propiciando aos participantes o conhecimento sobre as funções e 
competências, além de capacitá-los em procedimentos de planejamento, execução e 
elaboração de relatórios de auditoria com foco na exercício do controle interno, bem como 
a importância da transparência na Administração Pública.  
 
O instrutor Pedro Berger, representante do MP, ressaltou a importância da Transparência 
na Administração Pública, recorrentemente supervisionada pelo órgão fiscalizadores, 
através do Portal da Transparência. Salientando que há previsão de nova avaliação no 
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segundo semestre de 2018, por parte do TCEES, motivo pelo qual merece atenção e 
reconhecimento por parte do Gestor Municipal. 
 
O instrutor Edilson Barboza, Controlador Geral do Tribunal de Contas do Estado, 
apresentou na prática técnicas essenciais para o planejamento e desenvolvimento dos 
trabalhos e auditorias, como Plano de Ação das Atividades de Controle Interno – PAAI; 
Procedimentos de Inicialização de Auditoria; Planejamento de Auditoria; Matriz de 
Planejamento; Procedimentos de Auditoria; Execução de Auditoria; Matriz de Achados; 
Matriz de Risco; Elaboração de Relatório (RELUCI – Relatório e parecer conclusivo e RELACI 
– Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UG); Controle da 
Qualidade, reconhecendo todas as dificuldades enfrentadas pelas Controles Internos, 
especificamente no que diz respeito a sobrecarga de trabalho e baixa valorização por parte 
dos gestores e servidores no trabalho desempenhado pelo Controle Interno, em uma visão 
inovadora como um apoiador, que desenvolve suas atividades de forma eficiente, 
preventiva e eficaz na gestão. 
 
Por todo exposto, vimos através deste agradecer a autorização e apoio de Vossa 
Excelência para nossa participação nos cursos e eventos do TCEES, e contamos com a 
continuidade desse apoio para a execução e efetividade na implementação das ações 
propostas nessa importante capacitação. 
 
Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima econsideração. 
 

 
 
 
 

SIMONI ALTAFIM LOPES                             MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal   Auditora Pública Interno 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: Exmo. Senhor EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
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