
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

 

OF. UCCI N° 125/2019 
Assunto: Monitoramento Plano de Ação - TCEES 
                                               

                                                                                                                             

 Afonso Cláudio, 05 de novembro de 2019 

Prezados Senhores, 

Como é de conhecimento de todos, a Unidade Central de Controle Interno, tem o dever 

proceder o monitoramento contínuo do cumprimento residual do presente Plano de Ação, 

encaminhando, ao Tribunal de Contas, o resultado do referido acompanhamento, dessa forma, 

com vistas ao Processo de Monitoramento nº 004/2019, protocolo nº 004901/2019, vimos pelo 

presente solicitar o envio das informações e documentos comprobatórios, conforme abaixo: 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  

✓ Andamento do Processo Licitatório de contratação da empresa dos serviços de 

atualização da planta genérica 

✓ Nomeação da Comissão de Valores Imobiliários, que fiscalizará a execução dos serviços 

da empresa contratada, juntamente com o fiscal do contrato designado.  

DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

✓ Número de notificações da dívida ativa liquidadas; 

✓ Registros e informações das providências tomadas para encaminhamento para protesto 

dos devedores que já extrapolaram o prazo para pagamento da cobrança administrativa 

realizada; 

 

Solicitar ao fiscal responsável as informações abaixo: 

✓ Notificação enviada ao Banestes, com comprovante de entrega, em referência ao ISS 

Bancário; 

✓ Andamento do levantamento das apurações do segundo banco a ser notificado 

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO 

✓ Número de notificações da dívida ativa entregues neste último mês; 

✓ O novo cronograma, alterado com o proposto, das localidades dos serviços do 

cadastramento imobiliário; 

✓ Número de unidades cadastradas e unidades recadastradas neste último mês; 

Tendo em vista a necessidade de continuidade das ações, os responsáveis ou quem lhes houver 

sucedido no exercício do cargo, serão responsabilizados, em caso de descumprimento. Assim, 

determinamos o prazo de até 08 de novembro de 2019, para encaminhamento formal das 
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informações sobre o cumprimento do acordado, conforme supracitado. Gentileza acrescentar 

no relatório qualquer novos dados nos demais achados. 

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 Interna 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. José Victor Mascarello Pagotto 
 
AO: CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO             
Ilmo. Sr. Erick S. Veloso da Silva 
 
AO: DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                
Ilmo. Sr.  Edmon Luiz Serra Reboli              
 


