
Aos dez dias do mes de novembro de 2020 
"O andamento do Projeto de Lei para criac;ao do cargo de carreira 
especifica de fiscal de tributos de nfvel superior, o convenio a ser 
firmado com a Cesan, pautados na ultima reuniao nao foram 
discutidos par nao estar presente o representante da Procuradoria, 

Aos seis dias do mes de outubro de 2020 
"O Procurador comprometeu-se a verificar o andamento do Projeto de 
Lei para criacao do cargo de carreira espedfica de fiscal de tributes de 
nfvel superior na teglslacao Municipal, para exercicio das atividades de 
ftscallzacao de tributos, contendo as atribuicdes espedficas, 
notadamente aquelas previstas nos tftulos fiscallzacao e lanc;amento 
de tributos; e modlficacao, suspensao, extincao e exclusao do credito 
tributario previstas no C6digo Tributario Nacional, conforme Achado 
2.13, atraves de oficio para Camara. Alern disso, o Procurador 
Municipal vai verificar o andamento e tomar providenclas para firmar 
o convenio com a Cesan." 

Considerando a ausencia na ultima reuniao do dia 10 de novembro e o acordado na reuniao 
realizada no dia 18 de agosto de 2020, seguem as acoes, conforme dispoe trechos da ata a 
seguir: 

1.2. DETERMINAR a Unidade Central de Controle lnterno - UCCI, do Municipio 
de Afonso Claudio, para que proceda ao monitoramento do cumprimento do 
presente Plano de Ac;ao, devendo manter este TCEES informado acerca de seu 
andamento das acoes, encaminhando, nesse sentido, relat6rio complementar 
ate o final do atual mandate, conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c 
artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de marc;o de 2012; 

1.1. DETERMINAR ao Prefeito Municipal, Sr. Edelio Francisco Guedes, que 
conclua a lmplementacao de todas as a~oes contidas no Plano de Ac;ao 
homologado pelo Acordao 00843/2018-4 - PRIMEIRA CAMARA ate o dia 
31/12/2020. 

A Unidade Central de Controle lnterno, imbufda em suas atribuicoes de fiscalizacao e 
acompanhamento, com vistas ao cumprimento ao Plano de A<;:ao, monitorado pelo Processo n2 
002/2020, vem pelo presente solicitar a cornprovacao do cumprimento das Acoes para registro 
no Relat6rio Final a ser encaminhado ao Tribunal de Contas, conforme Decisao 00745/2020-2, 
que determinou: 

Prezados Senhores, 

Afonso Claudio, 03 de dezembro de 2020 

OF.UCCIN°079/2020 
Assunta: Monitoramento Plano de A<;:~:io - TCEES 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
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AO: PROCURADOR MUNICIPAL EFETIVO 
limo Dr. Andre Victor Rodrigues Fragoso 

A: PROCURADORA GERAL 
!Ima Dra. Roberta de Vargas Vieira 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

Reiteramos que que o Tribunal de Contas realizara visita in loco para a comprovacao da 
irnplementacao das acces par seus responsavels indicados em atas, para conflrrnacao da 
aplicacao d s a 6 na pratica, 

Presidenie da ct'imara 
Municipal de Afonso 

C!audlo 

Contrclador lntemo 
• Municipal 

" 

Procurador Geral 

Secreta.rio Municipal de 
FirtanQBS 

CARGO 

Vale ressaltar novamente que no Processo 06082/2016-2, as pessoas indicadas no item 4.2, ou 
quern lhes houver sucedido no exercfcio do cargo, foram notificadas para tomarem ciencia dos 
indicatives e proposicoes suscitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, 
conforme quadro abaixo: 

Alern disso, na ultima reuniao o Fiscal de Renda relatou que estava aguardando retorno da 
Procuradoria ao offcio encaminhado sabre a situacao do banco Bradesco, em relacao ao perfodo 
que o banco nao informou, e estava dependendo deste retorno para dar continuidade a analise 
e finaliza-lo. 0 Diretor de Tributes informou que encaminhou o Projeto de Lei sabre !SS Bancarlo 
no dia 03 de novembro, para adequacao e utilizacao do sistema de software e nao obteve 
retorno, par sua vez, quanta a dfvida ativa, se comprometeu a encaminhar as certidces a 
Procuradoria ate o dia 01 de dezembro para execucao, Dessa forma, gentileza encaminhar quais 
os andamentos destes itens e documentos comprobat6rios do cumprimento para registro no 
Plano. 

que se comprometeu na ultima reuniao em verificar a atual situacao 
desses achados." 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 


