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Exmo. Senhor Prefeito, 
 

 

Segue por e-mail planilha contendo levantamento realizado de processos envolvendo a 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio e Fundo de Saúde no Tribunal de Contas do Espírito 

Santo, em andamento e arquivados, destacando o histórico dos assuntos pertinentes, os 

pontos avaliados, as datas de autuação e movimentação, para funcionar como ferramenta de 

aprendizado organizacional, sendo possível identificar principais riscos, equívocos anteriores, 

cobranças recorrentes, temas variados, entendimentos do órgão fiscalizador, defesas 

impetradas, servindo de base para prevenir contra reincidência de inconsistências, 

possibilitando o aprimoramento da gestão.  

 

Ressaltamos que alguns destes itens foram objeto de recomendações ou monitoramento nos 

exercícios anteriores, mas alguns permanecem em andamento ou em aberto, como é o caso do 

Plano de Ação da Auditoria Externa das Receitas Tributárias; da Ausência do Plano Estratégico 

de Tecnologia da Informação – PDTI; alguns apontamentos referentes aos Índices de 

Efetividade Gestão Municipal e Prestações de Contas Mensais. 

 

Além disso, evidenciamos alguns temas específicos que merecem atenção, bem como os 

principais pontos com indícios de irregularidades avaliados pelo TCEES no decorrer das 

Prestações de Contas Anuais, para conhecimento. 

 

Esclarecemos que atualmente a análise dos RGF e RREO, são automáticas, gerando autos de 

infrações eletrônicos, através do Sistema CidadES em casos de descumprimentos dos prazos 

estabelecidos. 

 

Estamos à disposição para encaminhar quaisquer Decisões, Instruções Técnicas e/ou Acórdãos, 

que sejam de interesse de Vossa Excelência.  

 

Aproveitamos a oportunidade para apontar alguns temas importantes que necessitam de 

alerta, devido iminência da cobrança por órgãos fiscalizadores: 

 

- Instrução Normativa TC nº 38/2016 - Envio da remessa digital dos atos inerentes à admissão 

de pessoal, por meio do Sistema CidadES (Remessa Atos de Pessoal - Concurso); 

 

- e-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, 

ferramenta online obrigatória que tem como objetivo unificar a entrega das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais em todo o país; 
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- Módulo Remessa Contratação CidadES: conjunto de dados referentes às contratações para 

aquisição de produtos, serviços diversos e obras, encaminhado ao TCEES - IN 68/2020; 

 

- Fórum de Combate à Corrupção do Espírito Santo - FOCCO/ES), sobre recebimento indevido 

de auxílio emergencial por servidor público; 

 

- Recomendação sobre cumprimento da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), estabelecidas pela Lei nº 13.709/ 2018; 

 

- Conselhos de Usuários Lei nº 13.460 - Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos 

direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública; 

 

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

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interna Municipal 
 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

AO: EXMO. SR. LUCIANO RONCETTI PIMENTA 

        DD. Prefeito Municipal 
 


