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Afonso Cláudio, 14 de fevereiro de 2020. 

 

Prezados Senhores, 

 

Considerando cópia encaminhada a Unidade Central de Controle Interno, pelo Gabinete 
Municipal, do Ofício 00128/2020-2 do TCEES, protocolado sob n° 002244/2020, referente ao 
Processo 03746/2018-6 (PCA 2017), em atendimento ao Parecer Prévio TC 72/2019, seguem os 
apontamentos: 
 
- Quanto a notificação sobre a determinação constante do subitem 1.4, determinando a 
realização a avaliação atuarial e o reconhecimento matemático previdenciária no passivo 
exigível, de acordo com as normas previdenciárias e contábeis vigentes, ressaltamos que 
encaminhamos durante o exercício de 2019 os OF. UCCI N° 049/2019, com tais recomendações  
e que posteriormente acompanhamos as providencias realizadas pela Contabilidade através do 
Processo de Monitoramento n°002/2019. Dessa forma, recomendamos que seja devidamente 
informando na prestação de contas de 2019 as medidas adotadas em notas explicativas. 
 
- Quanto a recomendação constante do subitem 1.5.1, reiteramos a orientação do TCEES, para 
que seja observados os parâmetros indicados nos anexos da IN 43, quando do envio da próxima 
prestação de contas, exercício de 2019, a fim de evitar distorções nos demonstrativos gerados a 
partir do sistema CidadES, concorrendo para que evidenciem a real situação do município. 
 
- Por fim, quanto a recomendação constante do subitem 1.5.2, estabelecendo que seja 
divulgado amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de 
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, salientamos 
que a publicação já é realizada através do Portal da Transparência, nos links 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=36 , 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=7 e 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=61 respectivamente, 
inclusive vale ressaltar que o presente Parecer Prévio TC 72/2019, já foi devidamente 
publicado na data 03/10/2019. 
 
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 
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