
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO 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: Kleber Medici da Costa
Exercício: 2021

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 2021, 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 2021 foram realizadas auditorias e inspeções, conforme já relatado no RELACI das Unidades Gestoras
Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Santa Teresa,.

3 Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos
instaurados na UG

Não foi realizada nenhuma Tomada de Contas Especial no Município em 2021.

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.

Neste exercício de 2021 foi encaminhado um relatório para o TCE/ES, dando continuidade ao
monitoramento realizado pela UCCI.

Santa Teresa-ES, 28 de Março de 2021.

Maria José Foeger

Controlador Geral Interno
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