
 
 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

 

As demais atividades são desenvolvidas constantemente no decorrer do exercício, como expedição de ofícios e atos recomendatórios, acompanhamento à levantamentos e apoio ao Controle Externo; recebimento, 

encaminhamento, controle de prazos e resposta aos pedidos de informação SIC e manifestações da Ouvidoria; outras demandas, como exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum e, extraordinária, 

ou para atender determinação do Prefeito Municipal; Participação em treinamentos e capacitações pelos Servidores da Unidade Central de Controle Interno; etc. 

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
                                                   Unidade Central de Controle Interno Exercício 2020 

 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

* Publicação dos Relatórios Anuais da Ouvidoria e do SIC 
2019. 

 
* Prestações de Contas Anual PCA 

2019 – Análise Geral e emissão do RELOCI, RELUCI e 
RELACI 

 
* Abertura dos Processos de Monitoramentos 2020 – 
Acompanhamentos Subsequentes (Monitoramento às 

Recomendações PCA e Pareceres TCEES; Portal da 
Transparência; Processo TC n° 6082/2016; entre outros. 

 
* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 

Portal da Transparência. 
 

* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 
acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 

Transparência. 
 

*Divulgações, publicações e matérias, do SIC e OUV, 
orientando cidadãos para participação social, bem como 

sobre a importância e ações desenvolvidas pela UCCI. 
 

* Prestações de Contas Anual PCA 
2019 – Análise Geral e emissão do RELOCI, RELUCI e 

RELACI 
 

* IEGM – Índice De Efetividade De 
Gestão Municipal 

 
* Acompanhamentos dos Processos de 

 Monitoramentos 2020. 
 

* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 
Portal da Transparência. 

 
* Acompanhar a divulgação do RREO - Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária, instrumento de transparência 

da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, em especial quanto ao aferindo a consistência das 

informações. 
 

* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 
acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 

Transparência. 

 
* Prestações de Contas Anual PCA 

2019 – Análise Geral e emissão do RELOCI, RELUCI e 
RELACI 

 
* IEGM – Índice De Efetividade De 

Gestão Municipal 
 

* Acompanhamentos dos Processos de 
 Monitoramentos 2020. 

 
* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 

Portal da Transparência. 
 

* Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e 
metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e no Orçamento. Monitoramento da 
elaboração e encaminhamento da LDO. 

 
* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 

acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 
Transparência. 
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ABRIL MAIO JUNHO 

* Emissão e Publicação do Relatório Trimestral da 
Ouvidoria. 

 
* Acompanhamentos dos Processos de 

 Monitoramentos 2020. 
 

* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 
Portal da Transparência. 

 
* Monitoramento das Recomendações PCA 2019 e 
Acompanhamento mensal dos itens para PCA 2020.  

 
* Acompanhar a divulgação do RREO - Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária, instrumento de 
transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao aferindo 
a consistência das informações. 

 
* Monitoramento da elaboração e encaminhamento da 

LDO. 
 

* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 
acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 

Transparência. 
 

* Propor atualização das Instruções Normativas e 
auxiliar os sistemas que verificarem a necessidade. 

 
 

* Ordem de Serviço N° 001/2020 – 
Procedimentos sobre divulgação   na internet de parcerias 
realizadas entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para 

a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos de 

trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos 
de fomento ou em acordos de cooperação e o devido 

monitoramento. 
 

* Acompanhamentos dos Processos de 
 Monitoramentos 2020. 

 
* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 

Portal da Transparência. 
 

* Monitoramento das Recomendações PCA 2019 e 
Acompanhamento mensal dos itens para PCA 2020. 

 
* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 

acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 
Transparência. 

 
*Divulgações, publicações e matérias, do SIC e OUV, 

orientando cidadãos para participação social, bem como 
sobre a importância e ações desenvolvidas pela UCCI. 

 

* Auditoria Procedimentos sobre divulgação na internet 
de parcerias realizadas entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil. 
 

* Acompanhamentos dos Processos de 
 Monitoramentos 2020. 

 
* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 

Portal da Transparência. 
 

* Monitoramento das Recomendações PCA 2019 e 
Acompanhamento mensal dos itens para PCA 2020. 

 
* Acompanhar a divulgação do RGF - Relatório de Gestão 
Fiscal, instrumento de transparência da gestão fiscal nos 

termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial 
quanto ao aferindo a consistência das informações. 

 
* Exercer o acompanhamento sobre a observância dos 

limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal 
Analise e controle de despesas com pessoal, bem como 
orientação e fiscalização durante os últimos 180 dias do 

mandato, para evitar equívocos. 
 

* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 
acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 

Transparência. 
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JULHO AGOSTO SETEMBRO 

* Emissão e Publicação do Relatório Trimestral da 
Ouvidoria. 

 
* Ordem de Serviço N° 002/2020 - Auditoria - 

Procedimentos sobre a remessa digital ao Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo dos atos inerentes à 

admissão de pessoal para os cargos e empregos 
públicos, por meio do sistema CidadES, módulo Registro 

de Atos de Pessoal. 
 

* Acompanhamentos dos Processos de 
 Monitoramentos 2020. 

 
* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 

Portal da Transparência. 
 

* Acompanhamento mensal dos itens para PCA 2020. 
 

* Monitoramento da elaboração e encaminhamento da 
LOA. 

 
* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 

acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 
Transparência. 

 

* Auditoria - Procedimentos sobre a remessa digital ao 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo dos atos 

inerentes à admissão de pessoal para os cargos e 
empregos públicos, por meio do sistema CidadES, módulo 

Registro de Atos de Pessoal. 
 

* Acompanhamentos dos Processos de 
 Monitoramentos 2020. 

 
* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 

Portal da Transparência. 
 

* Acompanhamento mensal dos itens para PCA 2020. 
 

* Acompanhar a divulgação do RREO - Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária, instrumento de transparência 

da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, em especial quanto ao aferindo a consistência das 

informações. 
 

* Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e 
metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e no Orçamento. Monitoramento da 
elaboração e encaminhamento da LOA. 

 
* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 

acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 
Transparência. 

 

* Ordem de Serviço N° 003/2020 - Auditoria - 
Procedimentos de assistência farmacêutica na atenção 

básica da saúde. 
 

* Acompanhamentos dos Processos de 
 Monitoramentos 2020. 

 
* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 

Portal da Transparência. 
 

* Acompanhamento mensal dos itens para PCA 2020. 
 

* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 
acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 

Transparência. 
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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

* Emissão e Publicação do Relatório Trimestral da 
Ouvidoria. 

 
* Auditoria - Procedimentos de assistência farmacêutica 

na atenção básica da saúde. 
 

* Acompanhamentos dos Processos de 
 Monitoramentos 2020. 

 
* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 

Portal da Transparência. 
 

* Acompanhamento mensal dos itens para PCA 2020. 
 

* Acompanhar a divulgação do RREO - Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária, instrumento de 

transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao aferindo 

a consistência das informações. 
 

* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 
acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 

Transparência. 

* Ordem de Serviço N° 004/2019 - Auditoria - 
Acompanhamento Subsequente a Auditoria - 

Monitoramento do cumprimento do Plano de Ação. 
 

* Acompanhamentos dos Processos de 
 Monitoramentos 2020. 

 
* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 

Portal da Transparência. 
 

* Acompanhamento mensal dos itens para PCA 2020. 
 

* Acompanhamento da Equipe de Transição, 
 no processo de conhecimento dos procedimentos 

contábeis, financeiros, administrativos e de controle do 
respectivo poder. 

 
* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 

acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 
Transparência. 

 
*Divulgações, publicações e matérias, do SIC e OUV, 

orientando cidadãos para participação social, bem como 
sobre a importância e ações desenvolvidas pela UCCI. 

 

* Auditoria - Acompanhamento Subsequente 
Acompanhamento Subsequente a Auditoria - 

Monitoramento do cumprimento do Plano de Ação. 
 

* Elaboração e Publicação do PAAI 
2020 

 
* Finalização dos Processos de 

 Monitoramentos 2020. 
 

* Emissão dos Relatórios da Ouvidoria e do SIC 2020. 
 

* Inserção, monitoramento e recomendações sobre o 
Portal da Transparência. 

 
* Acompanhamento mensal dos itens para PCA 2020. 

 
* Acompanhar a divulgação do RREO - Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária, instrumento de transparência 

da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, em especial quanto ao aferindo a consistência das 

informações. 
 

* Acompanhar a divulgação do RGF - Relatório de Gestão 
Fiscal, instrumento de transparência da gestão fiscal nos 

termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial 
quanto ao aferindo a consistência das informações. 

 
* Prestações de Contas Mensal PCM – ROLRES, 

acompanhamento dos prazos, e publicação no Portal da 
Transparência. 

 
 
 

 


