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COMUNICAÇÃO INTERNA nº 22, de 24 de julho de 2017. 

Para: Comissão para atender a Portaria STN nº 634/2013 

Mônica Ribeiro do Nascimento 

Janaína Alves Mulinari 

José Maurício Rovetta 

 

 

Considerando a aprovação da Instrução Normativa TCE-ES Nº 36/2016 

que Dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos 

contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios; 

 

Considerando ainda o disposto no Artigo 3º da referida Instrução 

Normativa TCE-ES Nº 36/2016 em verbis;  

Art. 3º Caberá à Unidade Central de Controle Interno, 

em cada Poder ou Órgão, acompanhar a execução das ações 

necessárias com vista ao cumprimento dos prazos-limite 

definidos nesta Instrução Normativa. 

 

Esta UCCI, em virtude desta obrigação incontornável e no cumprimento 

de seu dever, vem mui respeitosamente solicitar à seção de contabilidade que: 

 

1-  Atualize o anexo único da IN TCE 36/2016 que trata da 

PREPARAÇÃO DE SISTEMAS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS DE 

IMPLANTAÇÃO E REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

PATRIMONIAIS; 

 

2- Encaminhe a esta Controladoria, no prazo de 5 dias úteis, o cronograma 

atualizado com os procedimentos contábeis patrimoniais nos moldes do 

Anexo Único da IN TCE-ES 36/2016; 

 
 

3- Publique no Sitio da Câmara Municipal de Anchieta o referido 

cronograma, a fim de dar transparência aos órgãos de controle e à 

sociedade em geral; e 
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4) Elabore Plano de Ação para concluir a implantação dos 

procedimentos contábeis patrimoniais que porventura ainda não 

tenham sido implantados e encaminha a esta UCCI no prazo de 5 dias 

úteis. 

 

           A fim de auxiliar nos trabalhos, esta UCCI anexou ao presente 

comunicado modelo padrão de Plano de Ação a ser utilizado por esta comissão 

e cópia do anexo único que integra a Instrução Normativa TC nº 036/2016.  

 

Não obstante, esta Controladoria Geral se coloca à inteira disposição para 

o mister, no sentido de contribuir para a melhoria de nossos serviços, com vistas 

ao atendimento do interesse público. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

ADSON PINTO NOGUEIRA 

Controlador Geral. 

 


