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OF. UCCI N° 108/2019 
 

Afonso Cláudio, 21 de agosto de 2019. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Considerando os ofícios OF. UCCI N° 073/2019, de 28 de abril de 2019; OF. UCCI N° 081/2019, 

de 10 de junho de 2019; OF UCCI N° 91/2019, de 01 de julho de 2019; bem como reunião 

realizada no dia 08 de julho com Prefeito Municipal, para apresentação da apuração e 

discussão sobre as providências, com a presença de todos os envolvidos, onde foram definidas 

as ações de cada responsável; vimos por meio deste, monitorar e fiscalizar quais ações já 

foram tomadas e qual andamento do acordado naquela oportunidade, conforme disposto a 

seguir: 

 

- Ficou definido que seria responsabilidade do Gabinete do Prefeito, agendar uma reunião com 

o Conselheiro Rodrigo Chamoun, para que os integrantes da Comissão, buscassem informações 

sobre o que fazer para sanar a irregularidade do não encaminhamento nas notas explicativas da 

PCA 2018, bem como orientação de como proceder em relação aos valores anteriores a 2014, 

sobre a possibilidade do cancelamento ou não do valor de R$150.5632,52, através de Decreto 

Municipal. Qual o andamento? 

 

- Foi convencionado, quanto aos valores apurados a partir de 2014, que a Secretaria de 

Finanças realizaria a apuração com os prestadores de serviço, verificando individualmente e 

com exatidão os valores devidos a cada um dos prestadores e após seria realizado pagamento 

da diferença ao INSS, caso identificado e se possível/legal, a devolução da diferença aos 

prestadores, conforme orientado pela Comissão. Bem como seria realizado o pagamento do 

que foi liquidado e o não se identificou o pagamento, lembrando da obrigatoriedade da 

segregação entre o valor principal (extraorçamentário) e do valor de multa (orçamentário). 

Orienta-se ainda que entre em contato com os credores listados e solicite a confirmação de que 

os mesmos não estão adimplentes, buscando evitar o pagamento em duplicidade, conforme 

parecer da Comissão. Seria realizado mensalmente relatório de liquidação/desconto referente 

ao “INSS – Serviços de Terceiros” e confrontado com os pagamentos realizados impedindo que 

ocorram atrasos nos pagamentos, gerando multas e prejudicando credores. Os levantamentos 

e pagamentos já foram realizados? 

  

- O Secretário de Administração efetuou o acordado, demonstrando que realizou a solicitação 

de um técnico do sistema de software, para que o Secretário de Planejamento, juntamente 

com o Departamento de Recursos Humanos, verificassem com o técnico os motivos das 

diferenças entre os valores calculados pela GFIP e pela elaboração da Folha de Pagamentos, 
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buscando a igualdade nos valores liquidados com os valores pagos. O técnico já compareceu a 

unidade? Qual andamento?  

 

- O Assessor de Contabilidade, comprometeu-se a agendar visitas periódicas pelo Setor de 

Contabilidade com a equipe técnica do TCEES, bimestralmente, para acompanhamento mais 

efetivo e orientações sobre o andamento das Prestações de Contas, conforme ocorre em 

municípios vizinhos. Já ocorreu o agendamento? 

 

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

 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO   MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interno Municipal   Auditora Pública Interno 

 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

 
AO: ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO 
Ilmo. Sr. Eliézimo Rosa 
 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. José Victor Mascarello Pagotto 
 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 

 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  

Ilmo. Sr. Anderson Kuster 

 

AO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Ilma Sra. Jenifer Louzada Marion 

Ilmo Sr. Edson Dias Lima  

 

C/C AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 

DD. Prefeito Municipal 

 

 


