
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4022 

OF. UCCI N° 023/2020 

 
Afonso Cláudio, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

Senhor Secretário, 
 

 

Objetiva o presente encaminhar o alerta eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – TCEES, referente a OMISSÃO da Prestação de Contas Mensal - PCM, referente ao mês 

de janeiro de 2020, do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal. 

 

Ressaltamos que já enviamos os alertas por e-mail para o Setor de Contabilidade nas datas 21 e 

26 de fevereiro (anexos), mas não obtivemos retorno.  

 

A Unidade de Controle Interno em sua função preventiva e de orientação RECOMENDA que 

sejam tomadas as providências necessárias para solucionar as pendências que estão 

impossibilitando o envio da PCM, evitando penalidades a este Poder Executivo por 

descumprimento de prazos. 

 

Ressaltamos que as funcionalidades do CidadES ficarão desabilitadas até a assinatura, pelo 

Ordenador da referida Unidade Gestora, do termo de notificação eletrônico, que se encontra 

disponível no sistema, e que o não atendimento à determinação supracitada, acarretará 

diversas consequências. 

 

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

 

 

 
 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO                  LORENA A. BARBOSA WOLFGRAMM SOBREIRO 
Controladora Interna Municipal em Exercício                               Auditora Pública Interna 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. José Victor Mascarello Pagotto 

 
C/C AO: Exmo. Sr. Edélio Francisco Guedes 
                DD. Prefeito Municipal 

 



27/02/2020 E-mail de Prefeitura de Afonso Cláudio - Omissão PCM

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=96007e5779&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659132478751278283&simpl=msg-f%3A1659132… 1/2

Controle Interno Prefeitura de Afonso Cláudio
<controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br>

Omissão PCM
2 mensagens

Sistema CidadES <cidades.restrito@tce.es.gov.br> 21 de fevereiro de 2020 05:00
Para: saude@afonsoclaudio.es.gov.br

Omissão PCM

Informamos que em 20/02/2020 encerrou-se o prazo de envio da Prestação de Contas Mensal, referente a Janeiro
de 2020, do(a) Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio (001E0500001).

Ressaltamos que as funcionalidades do CidadES ficarão desabilitadas até a assinatura, pelo Ordenador da referida
Unidade Gestora, do termo de notificação eletrônico, que se encontra disponível no sistema.

Por favor, não responda a este e-mail.

https://restrito-cidades.tce.es.gov.br/CidadesPortalWeb
Tribunal de Contas do Espírito Santo

Controle Interno Prefeitura de Afonso Cláudio
<controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br>

21 de fevereiro de 2020
09:41

Para: Prefeitura de Afonso Cláudio Contabilidade <contabilidade@afonsoclaudio.es.gov.br>, Hilton Garcia Barbosa
<hiltongarcia17@gmail.com>

Prezados,
 
Obje�va o presente encaminhar o alerta eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, referente a
OMISSÃO da Prestação de Contas Mensal, referente ao mês de janeiro de 2020, do Fundo Municipal de Saúde de Afonso
Cláudio - UG Individual, ordenadora de despesa responsável Sra. Silvia Renata de Oliveira Fraisleben.
 
Sabedores de que estão tomando as medidas necessárias para solucionar as pendências, RECOMENDAMOS que no�fiquem
formalmente a empresa de so�ware para sanar as inconsistências que estão impossibilitando o envio da PCM, caso a dificuldade
seja por parte do sistema.
 
Caso contrário, se o contratempo não for este, gen�leza esclarecer, através de o�cio, quais os problemas específicos, que estão
levando aos atrasos que podem gerar graves transtornos à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio.
 
Ressaltamos que neste mês o Setor de Recursos Humanos, também teve essa dificuldade para encaminhar a PCF, solicitando
auxílio da UCCI para emi�r reclamação formal quanto a dificuldade de atendimento, resolução do problema e adequação do
sistema ao exigido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no que diz respeito a omissão da PCF, devido a
inconsistências no sistema da E&L, que não foram adaptadas, iden�ficadas e/ou orientadas em tempo hábil para adequação.
Nos colocamos a disposição para auxiliá-los  caso julguem necessário.

A�.

https://restrito-cidades.tce.es.gov.br/CidadesPortalWeb
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=96007e5779&view=att&th=17066c32ef4884cb&attid=0.1.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=96007e5779&view=att&th=17066c32ef4884cb&attid=0.1.2&disp=attd&safe=1&zw


27/02/2020 E-mail de Prefeitura de Afonso Cláudio - Omissão PCM

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=96007e5779&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1659585447174604313&simpl=msg-f%3A1659585… 1/2

Controle Interno Prefeitura de Afonso Cláudio
<controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br>

Omissão PCM
2 mensagens

Sistema CidadES <cidades.restrito@tce.es.gov.br> 26 de fevereiro de 2020 05:00
Para: gabinete@afonsoclaudio.es.gov.br

Omissão PCM

Informamos que em 25/02/2020 encerrou-se o prazo de envio da Prestação de Contas Mensal, referente a Janeiro
de 2020, do(a) Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio (001E0700001).

Ressaltamos que as funcionalidades do CidadES ficarão desabilitadas até a assinatura, pelo Ordenador da referida
Unidade Gestora, do termo de notificação eletrônico, que se encontra disponível no sistema.

Por favor, não responda a este e-mail.

https://restrito-cidades.tce.es.gov.br/CidadesPortalWeb
Tribunal de Contas do Espírito Santo

Controle Interno Prefeitura de Afonso Cláudio
<controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br>

26 de fevereiro de 2020
11:40

Para: Prefeitura de Afonso Cláudio Contabilidade <contabilidade@afonsoclaudio.es.gov.br>

Prezados,
 
Obje�va o presente encaminhar o alerta eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, referente
a OMISSÃO da Prestação de Contas Mensal, referente ao mês de janeiro de 2020, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,
assim como ocorreu com a PCM/FMS.
 
Sabedores de que estão tomando as medidas necessárias para solucionar as pendências, gen�leza informar através de o�cio,
quais os problemas específicos que estão levando aos atrasos que podem gerar graves transtornos à Prefeitura Municipal de
Afonso Cláudio, para possibilitar apoio por parte da UCCI, assim como ocorreu na PCF.
 
Conforme informado no e-mail anterior, nos colocamos a disposição para auxiliá-los, caso julguem necessário.

A�.

https://restrito-cidades.tce.es.gov.br/CidadesPortalWeb
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=96007e5779&view=att&th=1708082bdd400619&attid=0.1.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=96007e5779&view=att&th=1708082bdd400619&attid=0.1.2&disp=attd&safe=1&zw

