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Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

CI Nº 019/2018 - UCCI 

Santa Leopoldina/ES, 15 de maio de 2018. 

 

Ao: Exmo. Sr.   

Valdemar Luiz Horbelt Coutinho 

Prefeito Municipal 

 

Assunto: Alerta para descumprimento de prazo no envio da PCM ao TCE/ES  

 

Senhor Prefeito, 

 

Venho alertar Vossa Excelência de atrasos no envio da PCM – Prestação de Contas 

Mensal, por meio eletrônico, através do portal do CidadES, ao Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo.  

 

A Instrução Normativa TC 043/2017, em seu anexo I, trás os prazos para envio da PCM, 

qual seja, até o dia 15 do mês subsequente para UG individual e até o dia 20 do mês 

subsequente para UG consolidada.  

 

No Portal do CidadES é possível visualizar o descumprimento de prazo referente ao mês 

de março/2018 (Termo de Notificação Eletrônico 4437/2018-5) e, consequentemente o 

mês de abril/2018 também será notificado de seu descumprimento.  

 

A frequência dessas notificações por atraso e o não atendimento a notificação em tempo 

hábil, poderá trazer complicações para o Gestor, conforme estabelece o parágrafo único 

do art. 24 da IN TC 043/2017 . 

Parágrafo único - O não atendimento da notificação 

acarretará a citação do responsável para fins de 

aplicação de multa conforme art. 25 desta Instrução 

Normativa. 
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Prefeitura Municipal de 

SANTA LEOPOLDINA 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

Além disso, o descumprimento dos prazos estabelecidos na referida Instrução 

Normativa poderá acarretar em multa ao Gestor, conforme estabelece o art. 25 da IN 

043/2017. 

Art. 25 A omissão de informações e o descumprimento 

dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa 

poderão acarretar a aplicação de pena de multa, 

conforme previsto nos incisos II, IV, IX e XII do art. 135 

da Lei Complementar Estadual 621/2012. 

 

Com isso, sugere-se buscar junto a Secretaria Municipal de Finanças, soluções imediatas 

para garantir o atendimento aos prazos para envio da PCM, a fim de garantir total 

transparência em tempo preestabelecido pela Egrégia Corte de Contas do Espírito Santo, 

com vistas à eficiência e eficácia da Transparência ativa, bem como evitar notificações ao 

Gestor com risco de penalidades de multas.  

 

Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta 

consideração.  

 

 

 

MIKE MULLER STANGE 

Coordenador de Controle Interno 

Matrícula: 19294 

 


