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Afonso Cláudio, 19 de dezembro de 2019. 

 
 
 
Prezados, 
 
 
Considerando a publicação dia 18 de dezembro da Instrução Normativa TC n° 58, que 

regulamenta novos procedimentos para o envio de dados e informações, por meio de 

sistema informatizado, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, seguem algumas 

orientações para conhecimento: 

 

Do Controle da Gestão Fiscal Municipal (Secretaria de Finanças/ Setor de Contabilidade): 

 

O controle da gestão fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo municipais passará a ser 

executado, a partir das competências do exercício de 2020, com base nos dados 

encaminhados nas PCMs, para tanto a Unidade Gestora Prefeitura deverá indicar a opção 

semestral de divulgação dos relatórios de gestão fiscal e deverá ser informada até a data-

limite de homologação da PCM do mês de janeiro do respectivo exercício. Os dados de 

publicação do RREO e do RGF deverão ser informados até o dia 5 do mês subsequente ao da 

data-limite de publicação. Os mapeamentos referentes aos cálculos realizados para o 

controle da gestão fiscal serão divulgados no sítio eletrônico do TCEES. A partir do exercício 

de 2020, o Tribunal de Contas, alertará os poderes municipais, por meio de termo de 

notificação eletrônico, com base nas informações de gestão fiscal obtidas nas PCMs. A 

ciência do alerta deverá ser efetuada pelo ordenador de despesas do respectivo poder, no 

próprio termo de notificação eletrônico, por meio de assinatura digital, sendo condição 

necessária para o restabelecimento das funcionalidades do CidadES, como anteriormente, 

entretanto, a publicação pelo TCEES, em seu diário oficial eletrônico, do resumo dos alertas 

emitidos, supre eventual inobservância por parte do chefe de poder. 

 

Da Remessa Contratação (Secretaria de Administração/Setor de Licitações e Compras): 

 

Todas entidades e órgãos públicos que realizam contratações públicas deverão realizar o 

envio de dados e informações, por meio de sistema informatizado CidadES. A UG que não 

realizar contratações públicas deverá informar este fato por meio de registro específico no 
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CidadES. O ordenador de despesas, por meio de cadastro próprio no CidadES, poderá delegar 

a outros agentes públicos a competência para o envio da remessa Contratação, bem como 

para a sua homologação. A delegação prevista no caput deste artigo não exclui a 

responsabilidade do ordenador de despesas da UG quanto à homologação da remessa. Na 

hipótese do descumprimento dos prazos estabelecidos, a responsabilidade pela omissão de 

informações recairá sobre o ordenador de despesas da UG que realiza a contratação. A UG 

criada durante o exercício deverá enviar a remessa a partir do mês de início de suas 

atividades. Os endereços URL informados nos arquivos da remessa Contratação deverão 

estar disponíveis para acesso pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da remessa. Os 

arquivos relativos à remessa deverão ser encaminhados conforme os fatos geradores 

ocorridos até o último dia do mês.  A UG deverá obter o código de identificação da 

contratação no CidadES, previamente ao encaminhamento da primeira remessa de 

Contratação. Os atos sujeitos à publicação oficial deverão contemplar o código de 

identificação da contratação. As informações das remessas de Contratação poderão ser 

retificadas exclusivamente no CidadES, devendo ser novamente homologadas. Os dados 

referentes às contratações, cujo fato gerador inicial ocorra a partir de 1º de janeiro de 2020, 

deverão ser encaminhados conforme estabelecido nos Anexos I e VII da Instrução Normativa 

(encaminhados por e-mail). O encaminhamento dos dados referentes a obras e serviços de 

engenharia por meio do CidadES será devido para as contratações cujo fato gerador inicial 

ocorra a partir de 1º de maio de 2020. Os arquivos da remessa Contratação serão 

encaminhados conforme o Anexo VII (encaminhado por e-mail), exclusivamente por meio 

do CidadES, nos prazos estabelecidos abaixo: 

 

Para as competências do exercício de 2020: 

 

 
Para as competências do exercício de 2021 e seguintes: 

 

 
 

 

As demais informações e atualizações encontram-se nas Instruções Normativas e Anexos, que 

encaminharemos nos e-mails institucionais licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br, 

compras@afonsoclaudio.es.gov.br, administracao@afonsoclaudio.es.gov.br, 

mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
mailto:compras@afonsoclaudio.es.gov.br
mailto:administracao@afonsoclaudio.es.gov.br
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contabilidade@afonsoclaudio.es.gov.br,  e financas@afonsoclaudio.es.gov.br para ciência, 

análise e adequações necessárias para o próximo exercício. 

 

 

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: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. José Victor Mascarello Pagotto 
 
AO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
Ilma Sra. Jenifer Louzada Marion 
Ilmo Sr. Edson Dias Lima  
 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
 
A: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ilma. Sra. Keyla Zanetti de Oliveira 
 
AO: SETOR DE COMPRAS                                                             
Ilma. Sra. Regina Aparecida Fernandes de Souza   
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