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UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO - UCCI 

 

CORRESPONDÊNCIA INTERNA Nº. 005/2019 

 

DE: UCCI – UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  DATA: 21/01/2019 

 

PARA: SETOR DE INFORMÁTICA 

 

ASSUNTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2018. 

 

 

Prezado Senhor: 

 

 

Venho através da presente encaminhar a Vossa Senhoria o relatório de 

atividades realizadas por essa UCCI – Unidade Central de Controle Interno referente ao 

exercício de 2018, conforme tabela em anexo. 

 

Atenciosamente, 

 

 

DIEGO GUTIERRES SILVA FERNANDO SILGUEIRO M. RAMALHO 

 

COORDENADORES DA UCCI 
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UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – UCCI 

 

RELATORIO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 

 

• Realização de Instrução Normativa nº 001/2018, para pagamento de Diárias de 

Motoristas, Auxiliares de Enfermagem;  

 

Realização de Instrução Normativa nº 002/2018, regulamentando alguns critérios para 

prestação de contas das entidades subvencionadas pelo Município; 

 

• Emissão de parecer sobre as prestações de contas do ano de 2017 – DRADS; 

 

• Solicitação de informações e recomendações sobre arrecadação quanto ao uso dos 

Quiosques existentes no Balneário Municipal de Rosana; 

 

• Solicitação para acesso ao sistema de rastreamento de veículos, bem como realização 

de diligências sobre o controle de rastreamento da frota do Município; 

 

• Levantamento de débitos e recomendações referentes às prestações de contas da 

APAE; 

 

• Emissão de parecer sobre as prestações de contas das subvenções repassadas às 

entidades do Terceiro Setor, referente ao exercício de 2017; 

 

• Diligência sobre a cobrança de Taxas prevista na Lei Municipal nº 1.356/2013; 

 

• Levantamento de débitos em relação aos imóveis constantes do Compromisso de 

Cessão Onerosa de 27 de setembro de 2011, com recomendações para cobrança dos mesmos; 

 

• Levantamento de prestação dos serviços funerários prestados ao Município, com 

emissão de parecer recomendando adequação dos critérios para concessão do benefício; 

 

• Relatório com recomendações quanto à liberação de horas extras aos servidores, bem 

como regularização quanto aos apontamentos realizados; 

 

• Alerta sobre identificação para controle contábil e financeiro dos valores auferidos 

referentes à alienação de bens imóveis oriundos da Concorrência Pública 001/2018 e os 

demais nesta categoria; 

 

• Participação em tratativas com a Administração para alterações no decreto que 

regulamenta a concessão e prestação de contas de Diárias.  

 

• Elaboração de relatórios dando parecer sobre as prestações de contas e diárias 

concedidas, com geração de notificações em determinados casos, inscrevendo em dívida ativa 

quando não aprovadas as contas e não sendo possível o desconto em folha, ou enviando para a 

contabilidade realizar a baixa quando da regularidade. Cabe ressaltar que os Coordenadores 

da UCCI além de desempenharem as atividades de Controladores Internos, ainda exercem 

outras atividades nos setores de Finanças e na Secretaria de Licitações e Compras.  


