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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

RELACI – CONTAS DE GOVERNO 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno do Município de Santa Teresa 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa 

Gestor responsável: Gilson Antônio de Sales Amaro 

Exercício: 2020 
 
 
1 Introdução 
 
Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos 

de verificação e analise seguindo o Plano Anual de Auditoria Interna de nosso Município – PAAI 2020, que 

evidencia vários itens a serem analisados conforme um cronograma estabelecido.  

 

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos sofrem alterações em 

função de fatores que inviabilizam a sua realização na data estipulada como: trabalhos especiais, 

treinamentos e cursos, atendimento ao Tribunal e outros órgãos de controle externo, assim como atividades 

não previstas. 

 

2 Auditorias e outros procedimentos realizados 

 
Em 2020 não foram realizadas outras auditorias, a não ser as realizadas nos processos de COVID 19, já 

informadas nos RELACI da Prefeitura e da Saúde. 

 

 

3 Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos 

instaurados na UG 
Não foi realizada nenhuma Tomada de Contas Especial no Município em 2020.            
 

4 Auditoria Temática em Receita Tributária (TCE) 

 

Foi realizada no município pelo TCE-ES Auditoria Temática em Receita Tributária – Processo: 1.321/2018 - 

com o objetivo de fortalecer a arrecadação tributária própria e propor ao gestor medidas para correção das 

falhas que prejudicam o sistema de arrecadação municipal utilizando para tanto um “Plano de Ação” junto 

ao Tribunal assumindo a obrigação de implantar medidas necessárias para correção das irregularidades 

encontradas e estipulando prazos para o cumprimento das ações. A auditoria foi realizada no período de 

fevereiro/2018 e o relatório foi elaborado em março/2018 contendo os achados de Auditoria. 
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Após os trabalhos realizados para implantação do Plano de Ação da Receita no Município, pela equipe da 

Secretaria Municipal da Fazenda através dos setores de Fiscalização Tributária, Cadastramento Urbano, 

Setor Tributário, TI e Procuradoria Jurídica, juntamente com a Unidade Central de Controle Interno, foram 

estudadas as situações (problemas) identificados pelo TCE através de Auditoria e foram propostas ações 

para atendimento as recomendações. 

 

O Tribunal de Contas encaminhou o Acórdão TC – 265/2019 com o objetivo de Homologar os Pontos 

correspondentes aos achados de Auditoria. 

A Unidade Central de Controle interno vem monitorando os prazos e cumprimentos das ações por 

entendermos que através do monitoramento podemos verificar as ações que já foram realizadas, e 

acompanhar as que foram previstas e devem ser concluídas e informadas ao órgão de controle externo. 

 

Foi encaminhado ao Tribunal de Contas através do Protocolo 09243/2019-2 o relatório com as ações 

realizadas no 1º semestre/2019. 

 

Posteriormente, em 30/10/2019 foi encaminhado ao TCE através do Protocolo 17386/2019-1 um novo 

Relatório contendo mais informações de ações realizadas. 

 

Neste exercício de 2020 foram encaminhados o 3º, 4º e 5º Relatórios para o TCE/ES, sob os protocolos 

05737-2020-7, 11102-2020-1 e 21135/2020-6, dando continuidade ao monitoramento que foi devidamente 

informado ao TCE/ES por meio desses novos protocolos. 

 

No final do exercício de 2020, o TCE/ES encaminhou ao município o Relatório de Monitoramento 

00054/2020-2 aonde constou demonstrada a implantação de 50% das Ações e a dilação do prazo para a 

conclusão das ações restantes ou não totalmente realizadas até 31/12/2021; 

 

Sendo assim, esta UCCI deverá realizar o monitoramento complementar da execução das ações contidas 

no Plano de Ação homologado por esta corte de contas no exercício de 2021.  

 

5 Cursos e Capacitações 

 

Esta UCCI participou de cursos e capacitações no decorrer do exercício buscando aprimorar os 

conhecimentos nas seguintes áreas: 

• Arrecadação Municipal: Imunidades Tributárias 

• Arrecadação Municipal: Renúncia de Receitas: Aspectos Legais para concessão 

• Arrecadação Municipal: o papel das carreiras de fiscalização – distinção entre tributária e postura 

• Arrecadação Municipal e a pandemia da covid 19 
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• 5 medidas para aumentar a arrecadação tributária municipal pós pandemia 

• Prática em Controle Interno 

• Webinário: Limite Mínimo Constitucional de Aplicação da Educação e os Impactos da Covid 19 

• Processos de aquisições e contratações nos moldes da Lei 13.979/2020 

• 5 medidas indispensáveis opara o controle e a auditoria governamental no contexto da pandemia e 

pós pandemia 

• Gestão da comunicação, produtividade e teletrabalho na pós-pandemia 

• Liderança remota, home office e a administração pública 

• Lei 8.666 x Lei 13.979: como ficam as compras públicas no período da covid-19 via sistema de 

registro de preços e pregão 

• Orçamento de Guerra vs Orçamento público vigente 

• Gestão e finanças municipais no enfrentamento a covid 19 

• 1º Seminário Controle Interno para uma governança anticorrupção 

• Café & compliance: orientações para encerramento de mandato e vedações em ano eleitoral 

 

 

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos sofrem alterações em 

função de fatores que inviabiliza a sua realização na data estipulada como: trabalhos especiais, 

treinamentos e cursos, atendimento ao Tribunal e outros órgãos de controle externo, assim como atividades 

não previstas. 

 

Neste exercício de 2020, mudamos nossos olhares para as despesas com aquisição e contratações por 

conta da Pandemia do Novo Coronavius, as quais se encontram descritas no RELACI da Prefeitura 

Municipal contendo 6 processos de aquisição e no RELACI do Fundo Municipal de Saúde, contendo 28 

processos de aquisição. 

 

Todas as aquisições no exercício de 2020 referente a pandemia da COVID 19 se encontram ali 

relacionadas. 

 

 

 

Santa Teresa-ES, 28 de dezembro de 2020. 

 

 

 

____________________________________  

       Margareti Aparecida Novelli Cosme 

            Controlador Geral Interno 

 


