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OF. UCCI N° 091/2019 
 

Afonso Cláudio, 01 de julho de 2019. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Considerando o OF. UCCI N° 073/2019, de 28 de abril, questionando se a nota explicativa foi 

devidamente encaminhada conforme convencionado em resposta ao Tribunal de Contas - 

TCEES, constando o levantamento da composição dos saldos das rubricas de INSS dispostos no 

passivo deste ente federativo, com o intuito de se apurar o real saldo credor, realizada pela 

Comissão criada pela Portaria n° 165/2018;  

 

Considerando OF. UCCI N° 081/2019, de 10 de junho, reiterando o ofício anterior, e com a 

síntese pormenorizada dos fatos, demonstrando a gravidade da inércia perante a situação; 

 

Considerando OF PG N° 026/2019, de 24 de junho, em resposta ao OF. 081/2019, em que a 

procuradoria se posicionou a favor de que os responsáveis pela contabilidade se dirijam ao 

TCEES, para buscar informações sobre o que fazer para sanar a irregularidade do não 

encaminhamento nas notas explicativas da PCA 2018; e   

 

Considerando ainda, a resposta da Comissão criada pela Portaria n° 165/2018, na data 28 de 

junho, aos ofícios OF. UCCI N° 073/2019 e OF. UCCI N° 081/2019, com cópia do resultado da 

apuração encaminhado ao Prefeito e a Finanças; 

 

CONSTATAMOS que há necessidade de tomadas de decisões quanto ao levantamento 

realizado, e vimos reforçar algumas recomendações: 

 

- Recomendar a Procuradoria Municipal que emita um Parecer Jurídico específico, sobre a 

questão dos valores anteriores a 2014, para auxiliar a decisão do Gestor, sobre o cancelamento 

ou não, do valor de R$150.5632,52, através de Decreto Municipal. 

 

- Quanto aos valores apurados a partir de 2014, recomenda-se a Secretaria de Finanças que 

seja apurado nos arquivos ou enviado ofício a cada um dos prestadores de serviço, solicitando 

que tragam seus contracheques junto ao Extrato Previdenciário, constantes no Cadastro 

Nacional de Informações Sociais (CNIS) da referida época, a fim de que sejam apurados 

individualmente e com exatidão os valores devidos a cada um dos prestadores e após seja 

realizado pagamento da diferença ao INSS, caso identificado e se possível e legal, a devolução 

da diferença aos prestadores, conforme orientado pela Comissão. 
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- Recomenda-se a Secretaria de Finanças, a realização do pagamento do que ocorreu 

liquidação e o não identificou-se pagamento, lembrando da obrigatoriedade da segregação 

entre o valor principal (extraorçamentário) e do valor de multa (orçamentário). Orienta-se 

ainda que entre em contato com os credores listados e solicite a confirmação de que os 

mesmos não estão adimplentes, buscando evitar o pagamento em duplicidade, conforme 

parecer da Comissão. 

 

- Recomenda-se a Secretaria de Finanças, que mensalmente seja extraído relatório de 

liquidação/desconto referente ao “INSS – Serviços de Terceiros” e que haja confrontação do 

mesmo com os pagamentos realizados impedindo que ocorram atrasos nos pagamentos, 

gerando multas e prejudicando credores. 

 

- Para aprimoramento da gestão e fortalecimento do Controle Interno Municipal, visando 

manter mais de uma especialidade com vistas ao montante e complexidade da demanda 

imposta a UCCI; seguindo a orientação de que cada auditor deve ser responsável por sua área 

de formação; visando o devido cumprimento do Plano de Auditoria Interno – PAAI; a análise 

contábil nos pontos de controle trazidos na IN n° 43/2017; da análise de demonstrativos 

contábeis, dos relatórios de gestão e das demais peças relativas à atividade contábil no âmbito 

do controle interno; bem como auxiliar nas demais atividades da Controladoria; também 

entendemos conveniente a nomeação de auditor contábil.  

 

Entretanto, ressalta-se que a análise conforme recomendada pela Comissão já é realizada 

atualmente, através da nomeação do Assessor Contábil, que fica responsável pela apuração 

estritamente contábil da PCA, motivo da presente notificação, e que mesmo com a nomeação 

de um auditor contábil, as auditorias/fiscalizações/apurações seguem uma matriz de risco e 

amostras selecionadas pelo próprio auditor e não para “auxiliar na identificação de saldos” o 

que afetaria suas tarefas internas, por se tratar de um acompanhamento complexo, 

acumulando suas atividades rotineiras e contrariando as especificações do TCEES ao Controle 

Interno, já que essa função é do setor de Contabilidade, e caberia ao auditor apenas auditá-las, 

conforme seu planejamento. 

 

- Recomenda-se ao Secretário de Administração juntamente com o Secretário de 

Planejamento, solicitarem a vinda de um técnico do sistema de software, objetivando no 

auxílio da identificação dos motivos das diferenças entre os valores calculados pela GFIP e pela 

elaboração da Folha de Pagamentos, buscando a igualdade nos valores liquidados com os 

valores pagos, conforme Comissão.  

 

- Conforme já orientado no ofício UCCI 83/2019, entendemos que seria prudente e plausível ao 

Departamento de Contabilidade, encaminhar ao TCEES, por notas explicativas através da PCM, 

se for o caso, a Portaria n° 215/2018, que retificou o prazo do encaminhamento das 

informações da Portaria n° 165/2018, bem como o resultado da apuração da Comissão, e as 

providências tomadas para regularização, tendo em vista a oportunidade concedida pelo 
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Conselheiro, não cumprida, e visando resguardar o Município das sanções que porventura 

poderá acarretar, devido o não encaminhamento nas notas explicativas da PCA 2018.  

 

Salienta-se que a Contadora marcou reunião com o Prefeito Municipal, para apresentação da 

apuração e discussão sobre as providências, na data 08 de julho, próxima segunda-feira, com a 

presença de todos os envolvidos, onde serão definidas decisões, para que as ações sejam 

tomadas evitando que o Município permaneça inerte. 

 

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 

 

A: PROCURADORIA MUNICIPAL 

Ilma Dra. Lucibéria Pagotto Zorzal 

 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO 

Ilmo. Sr. Lenemarques Coelho Lemos 

 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 

 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  

Ilmo. Sr. Anderson Kuster 

 

AO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Ilma Sra. Jenifer Louzada Marion 

Ilmo Sr. Edson Dias Lima  

 

C/C AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 

DD. Prefeito Municipal 

 

 


