
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

 

OF. UCCI N° 124/2019 

Assunto: Monitoramento Plano de Ação - TCEES 
                                               

                                                                                                                                      Afonso Cláudio, 21 de outubro de 2019.  

Prezado Senhor, 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de fiscalização e 

acompanhamento, com vistas ao cumprimento ao Plano de Ação, monitorado pelo Processo nº 

004/2019, protocolizado sob o nº 004901/2019, vem pelo presente solicitar o envio das 

informações em dados atualizados, descritas abaixo, conforme acordado na reunião do dia 25 

de setembro de 2019 na Sala do Controle Interno. 

✓ Número de notificações da dívida ativa entregues até o momento (se possível, quantas 

foram liquidadas, pagas); 

✓ Registros e informações das providências tomadas para encaminhamento para protesto 

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

realizada; 

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

cadastramento imobiliário; 

✓ Número de unidades cadastradas e unidades recadastradas após iniciado os trabalhos 

pela Comissão. 

Reiteramos que o TCEES atribuiu ao Controle Interno à obrigação de comunicá-los, ocorrendo o 
descumprimento por parte dos responsáveis, como disposto abaixo: 

 
3) Controle Interno do Município proceda ao monitoramento do 

cumprimento do presente Plano de Ação, encaminhando, a este Tribunal de 

Contas, o resultado do referido monitoramento, conforme previsto no artigo 

42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março 

de 2012, incluindo o cumprimento das alterações aqui sugeridas. 

Assim, determinamos o prazo de até 29 de outubro de 2019, para a entrega das informações 

sobre o cumprimento do acordado, conforme supracitado. Em caso de novos dados em qualquer 

dos achados, favor acrescentar no envio das informações. 

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