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Prezados Senhores, 

 

Considerando o monitoramento continuo no Portal da Transparência, bem como os artigos 52 a 

58 da LC 101/2000, e os itens da IN TC N° 43/2017 e da Prestação de Contas Anuais (PCA), 

vimos informar que não verificamos a publicação da LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 

LDO 2021, conforme orientações abaixo: 

 

Ressaltamos novamente que a essas orientações já foram objeto de recomendações no 

exercício anterior.  

 

Dessa forma, reiteramos que prossiga a inserção desses documentos no Portal da 
Transparência, de forma mais atualizada possível, nos prazos determinados e sendo observadas 
as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LC 101/2000. 
 
O Tribunal de Contas - TCEES, progressivamente vem imputando ao Controle Interno a 

obrigatoriedade em proceder o monitoramento e acompanhamento das recomendações 

resultantes da PCA, dessa forma informamos que necessitamos de resposta formal por ofício, 

explanando qual andamento e a implementação destes itens. 

 

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

 
 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
A: ACESSORIA CONTABIL                                 
Ilmo Sr. Edson Dias Lima               
Ilmo Sr. Hilton Garcia Barbosa 
 
AO: SETOR DE CONTABILIDADE             
Ilma Sra. Lorena A. Barbosa Wolfgramm Sobreiro         

2.2.21 

Transparência na 
gestão – 
instrumentos de 
planejamento e 
demonstrativos 
fiscais. 

LC 101/2000, 
art. 48 e arts. 
52 a 58 da LRF. 

Avaliar se foi dada ampla 
divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de 
acesso público aos 
seguintes instrumentos: 
PPA, LDO, LOA, Prestação 
de Constas Mensais e 
Anual, RREO e RGF, 
Pareceres Prévios 
emitidos pelo Órgão de 
Controle Interno e 
Externo, dentre outros. 
Avaliar, inclusive, se 
foram observadas as 
disposições contidas nos 
artigos 52 a 58 da LRF. 

Portal da 
Transparência 
 
 
 

A divulgação dois instrumentos de planejamento 
(PPA, LOA e LDO), os balancetes mensais, a Prestação 
de Contas Anual RREO e RGF, dentre outros foram 
divulgados por meio do sistema eletrônico no Portal 
da Transparência. 
 
A UCCI desenvolve um intenso trabalho de 
monitoramento ao Portal da Transparência, visando 
evitar atrasos na disponibilização das informações, e 
quando detectado, informamos para a devida 
publicação.  


