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EXERCÍCIO

DE

2018

-

DETERMINAÇÃO

–

NOTIFICAÇÃO.
O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se do registro do MONITORAMENTO das deliberações oriundas da auditoria
atinente à

administração tributária no Executivo Municipal de Boa Esperança (TC

04297/2018-7), consubstanciada no Relatório de Auditoria Temática de Receita
TC

0026/2018-9, redundando

no

compromisso

firmado pela Administração

Municipal, perante esta Corte de Contas no sentido de cumprir medidas corretivas
relacionadas a organização e estrutura da Administração Tributária Municipal, por
meio de um Plano de Ação.
Observa-se que no processo em comento, o Prefeito Municipal de Boa Esperança,
Sr. Lauro Vieira da Silva apresentou o correspondente Plano de Ação, consolidado
na documentação protocolada nesse Tribunal, sob o registro TC 01116/2018-1
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(Resposta de Comunicação), TC 01613-2018-1 (Defesa/Justificativa) e TC
23693/2018-4 (Peça Complementar) juntados ao processo TC 4297/2018-7.
Na sequência, foi efetuada a análise do plano apresentado, por meio da
Manifestação Técnica TC 00315/2019-7 na qual foi sugerida a aprovação dos itens
2.1 a 2.15, correspondentes aos achados de auditoria dispostos no Relatório de
Auditoria Temática de Receita TC 0026/2018-9, observando, no entanto, as
ressalvas concernentes aos itens 2.2 e 2.5, bem como o monitoramento do
cumprimento do referido Plano de Ação.
Por conseguinte, veio o Acórdão 00202/2019-7 – Primeira Câmara homologando
os pontos correspondentes ao Plano de Ação e determinando ao Órgão de Controle
Interno,

que

procedesse

ao

monitoramento

desse

plano,

culminando

no

encaminhamento a esta Corte do resultado desse procedimento, de acordo com o
sugerido pela Área Técnica.
Em seguida, destaca-se o Despacho de Arquivamento TC 2207/2020-7, no qual se
delibera pela inclusão das providências constantes no Acórdão 00202/2019-7 Primeira Câmara, no Sistema de Monitoramento de Decisões com vistas ao
procedimento correspondente, nos termos do artigo 4ª da Resolução TC nº
278/2014. E atendendo a instrução indicada, foi autuado o presente processo sob o
registro TC 03382/2020-3 (Termo de Autuação TC 3382/2020-8).
Assim, conforme evento eletrônico 02 foi elaborada a Manifestação Técnica TC
02070/2020-5, na qual foi proposta a notificação do Prefeito Municipal e do
Controlador Geral para que apresentasse a esta Corte de Contas, Relatório de
Acompanhamento da Execução das Ações, de acordo com o Plano de Ação
homologado pelo Acórdão 00202/2019-6 da 1ª Câmara. Destaca-se que a
Manifestação Técnica TC 02070/2020-5 foi abarcada pela Decisão SEGEX
00141/2020-8, que deliberou pela notificação dos responsáveis.
Desse modo, após regular notificação, ambos se manifestaram nos autos. O Prefeito
Municipal de acordo com os termos da Resposta de Comunicação TC 00588/20205, enquanto

o

Controlador Geral conforme

os

termos

da

Resposta de

Comunicação TC 000587/2020-1.
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Observa-se, que ambas as manifestações apresentadas são exatamente iguais em
seus termos, quanto ao posicionamento relativo às ações previstas no Plano de
Ação.
Após a inclusão dessas documentações nos autos, os mesmos foram remetidos por
meio do Despacho TC 29298/2020-9, ao NGF - Núcleo de Controle Externo de
Auditoria e Gestão Fiscal para a devida instrução, a qual apresentou o Relatório de
Monitoramento 0016/2021-5, com a conclusão que segue:
2 CONCLUSÃO
O Gestor Municipal, protocolou a Resposta de Comunicação 00588-2020-5, na qual
informou sobre a implementação do Plano de Ações proposto, trazendo as seguintes
ponderações:
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Infecção Humana, pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana, pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
Considerando o Decreto nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que Dispõe sobre o
estado de emergência em saúde pública, no Estado do Espírito Santo e
estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus
(COVID-19);
Considerando o Decreto nº 4597-R, de 16 de março de 2020, que Dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do
Coronavírus (COVID-19) na área da educação, no Estado do Espírito Santo;
Considerando a Portaria nº036 R, de 16 de março de 2020, que estabelece protocolo clínico
Considerando a necessidade de gerar a conscientização da população quanto ao
risco de transmissão pelo COVID-19 e às medidas de prevenção;
Considerando que a prevenção é a melhor alternativa para assegurar a saúde e a
vida das pessoas;
Considerando os termos da Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2020.
Diante do exposto, requeremos que seja estendido o prazo de Execução das
Ações adotadas no Plano de Ação da Auditoria da Receita Pública
Municipal até o mês de dezembro de 2021 para atendimento das ações que estão
em andamento. (g.n)
Tais ponderações apontam para adversidades advindas dos efeitos da pandemia do
COVID-19 que repercutiram social e economicamente no município, que embasaram
seu pedido de prorrogação para 12/2021 do prazo para conclusão das ações
concernentes aos itens (achados de auditoria) derivados do Plano de Ação proposto.
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Nesse contexto, vale considerar que, apesar das dificuldades, os itens (achados de
auditoria) sob análise, foram classificados como parcialmente implementadas (9
itens), implementadas (5 itens) e em implementação (1 item), correspondem a
totalidade do Plano de Ação, não havendo nenhum item que, considerando sua
completude, deva ser classificado como não implementado.
Desse modo, ante a presente análise, para efeitos ilustrativos, a situação atual dos
itens (achados de auditoria) é a que consta no Quadro 2 a seguir:
Quadro 1 – Resumo da situação dos itens (achados de auditoria) oriundos do
Relatório de Auditoria 00026/2018-9 (Processo TC 4297/2018-7), relativos ao
Município de Boa Esperança -ES
Implementados
5
33,34 %

Parcialmente
implementados
9
60,00 %

Em
implementação
1
6,66 %

Não
Implementados
0
00,00 %

Total
23
100%

Isso posto, concluímos opinando pelo deferimento do pedido de dilação de
prazo, até o dia 31/12/2021, conforme pleiteado, para que a administração pública
municipal conclua as ações referentes aos itens (achados de auditoria) ainda
pendentes, contidos no Plano de Ação homologado pelo Acórdão 00202/2019-7 –
Primeira Câmara e ora classificados como parcialmente implementados e em
implementação, e ainda que a Unidade Central de Controle Interno, proceda ao
monitoramento do cumprimento do Plano de Ação, encaminhando, a este
Tribunal de Contas, o resultado do referido monitoramento, item por item,
conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei
complementar 621, de 08 de março de 2012.
Nesse contexto, opinamos pelo deferimento das ações contidas nos itens (achados
de auditoria) ora classificados como implementados (2.3, 2.7, 2.8, 2.11 e 2.12). Vale
destacar, que se faz necessário a conclusão das pendências concernentes as ações
contidas nos itens (achados de auditoria) considerados parcialmente implementados
(2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.13 e 2.15) e em implementação (2.14).
Ademais, observa-se a necessidade de visita ―in loco‖, a fim de aferir a conclusão das
ações destacadas nos itens 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e
2.15 deste Relatório de Monitoramento.
Por fim, opina-se pelo acionamento do Controle Interno do Município, a fim de que
informe o devido andamento das ações (monitoramento) relativas as ações atinentes
aos itens (achados de auditoria) classificados como parcialmente implementadas e
aqueles ainda em implementação, relatando a esta Corte de Contas em qual estágio
se encontra cada respectiva ação ao final do exercício de 2021.
Para tanto, mister que o mesmo realize uma auditoria referente ao cumprimento do
Plano de Ação, a fim de evitar a falta de documentação neces sária para comprovar a
efetivação ou negligência na implementação das medidas.
4 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, propõe-se:
1) DETERMINAR ao Prefeito Municipal de Boa Esperança que conclua a
implementação de todas as ações atinentes aos itens do Plano de Ação
homologado pelo Acórdão 00202/2019-7 – Primeira Câmara, até o dia 31/12/2021;
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2) DETERMINAR ao Controle Interno do Município, para que proceda ao
monitoramento do cumprimento do presente Plano de Ação, encaminhando, a
este Tribunal de Contas, o resultado do referido monitoramento ao final do
exercício de 2021, conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI,
da Lei complementar 621, de 08 de março de 2012;
3) NOTIFICAR o Prefeito Municipal (em exercício) e o Presidente da Câmara
Municipal (em exercício) acerca da disposição contida no parágrafo único do artigo
11 da LC nº 101/2000 – LRF, que poderá ensejar em penalidade ao Município de
Boa Esperança, concernente a vedação das transferências voluntárias ao Ente
que não instituir, prever e arrecadar tributos de sua competência.

Em Parecer n. 081/2021-5, de 07 de Junho de 2021, o Ministério Público de Contas
anuiu os argumentos apresentados no Relatório de Monitoramento 0016/2021-5,
evento eletrônico 19.
É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório
de Monitoramento 0016/2021-5, conforme excerto abaixo transcrito:
2 DA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO
Importa destacar que o Prefeito Municipal de Boa Esperança, Sr. Lauro Vieira da
Silva apresentou o Plano de Ação, que foi posteriormente homologado pelo Acórdão
00202/2019-7 - Primeira Câmara, no tocante ao total de 15 itens dispostos no
Relatório de Auditoria de Receitas TC 00026/2018-9, cujas ações possuem
vencimento previsto até final de 2019, foi determinado ao Órgão de Controle Interno,
que procedesse ao monitoramento desse plano, culminando no encaminhamento a
esta Corte do resultado desse procedimento, de acordo com o sugerido pela Área
Técnica.
Destarte, após regular notificação, os responsáveis juntaram aos presentes autos a
Resposta de Comunicação TC 00588/2020-5 e a Resposta de Comunicação TC
000587/2020-1, nas quais trataram do acompanhamento das ações propostas no
Plano de Ação.
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Diante disso, observa-se o seguinte resultado quanto à implementação das ações
1
indicadas no Plano de Ação, concernentes a 15 achados de auditoria :
No quadro 1, a seguir, estão relatados os achados de auditoria, as ações propostas
pelo gestor, o monitoramento realizado pelo Controle Interno do Município, com a
respectiva análise técnica deste NGF, além do grau de implementação e o indicativo,
se existe ou não, recomendação de visita in loco.
Quadro 2 – Ações monitoráveis na Prefeitura Municipal de Boa Esperança:

Item
2.1

Achado

LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NÃO
DISPONIBILIZADA
ADEQUADAMENTE
PARA CONSULTA
Situação 1 - Inexistência
de consolidação da
normatização tributária
referente a legislação
municipal.
Situação 2 - Legislação
disponibilizada,
mas
sem identificação de
acesso.

Ações
Situação 1:
1.1
Manter
consolidada
a
legislação
tributária
municipal em texto
único
para
ser
disponibilizado
para
consulta
dos
contribuintes
e da
própria administração,
consignando ali todas
as leis que foram
revogando, alterando
ou
acrescentando
dispositivos
regulamentadores;
Como?
Compilar
toda
a legislação municipal.
Situação 2:
2.1
Publicar
a
legislação municipal
consolidada em vigor
aplicável no endereço
eletrônico;
do
Município,
Como?
Após conclusão da
compilação, as leis
hoje existentes no link
Transparência
—

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - O município criou um link
(www.boaesperanca.gov.brLegislacaoTributaria) em seu
site oficial onde reúne todas as
leis e decretos municipais, em
ordem decrescente, no tocante
ao assunto.

Parcialmente
implementada
2

Nesse sentido foi nomeada
uma comissão através da
Portaria nº 7.511/2019 que
―Designa
comissão
para
análise do Código Tributário,
Código de Obras e Código de
Posturas do município de Boa
Esperança/ES‖ onde, com a
aprovação do projeto de lei,
serão reunidas todas as
legislações vigentes em uma
única legislação tributária.
A minuta do projeto de lei do
novo
Código
Tributário
Municipal se encontra em fase
de final de elaboração para
envio junto à Câmara Municipal
de Vereadores para aprovação.
Situação 2:
2.1 - Concluída.

1

Resolução 298/2016
Art. 11. O Relatório de M onitoramento previsto no artigo anterior classificará as deliberações, conforme o caso, em
“implementada”, “não implementada”, “parcialmente implementada”, “em implementação” ou “não mais aplicável” e,
quando se tratar de determinação, em “cumprida”, “não cumprida” ou “em cumprimento”.
2
Este item é composto de ações parcialmente implementadas e outras implementadas, de forma que em seu conjunto foi
classificado como PARCIALM ENTE IM PLEM ENTADO.
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Item

Achado

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Ações
Legislação,
substituídas
compilação.

serão
pela

2.2 - Disponibilizar
acesso simplificado e
de fácil identificação à
legislação
tributária
disponível no endereço
eletrônico da Prefeitura
Municipal, indicando de
forma expressa as
principais
leis
tributárias em vigor no
Município.
Como?
2.3 - Após conclusão
da compilação, as leis
hoje existentes no link
Transparência
—
Legislação,
serão
substituídas
pela
compilação.
Implantar
procedimentos
definidos
de
consolidação
e
publicação online das
normas
tributárias,
atribuindo
expressamente estas
competências
a
determinado(s) setores
elou agentes públicos,
de forma que as
normas
estejam
permanentemente
consolidadas
e
publicadas
no
endereço eletrônico da
Prefeitura.
Como?
Elaborar
Normativa.

Instrução

Grau
de
Implementação

2.2 - Concluída
2.3 - Toda a legislação
municipal se encontra no sitio
oficial do município, no link
abaixo
(www.boaesperanca.es.gov.br).
Os
decretos
e portarias
municipais estão no Portal da
Transparência do órgão, link
abaixo
(www.boaesperanca.es.gov.br).
Análise Técnica - NGF:
1.1 – Administração informou
que foi criado no site oficial um
modulo para reunir as Leis e
Decretos Municipais. De fato,
essa
providência
foi
confirmada.
No entanto, observa-se que a
consolidação
das
Leis
Tributárias não se apresenta
completa, uma
vez que
algumas Leis ainda não foram
consolidadas ao CTM.
Apenas a título de exemplo,
observa-se o caso da Lei
1.494/2013 referente ao IPTU,
da Lei 1.495/2013 referente a
instituição de Taxa e da Lei
1.537/2013, também referente
a instituição de Taxa.
Outrossim, a Administração
informa sobre a designação de
uma Comissão para análise de
um novo CTM, onde pretende
reunir toda legislação tributária.
Ademais,
segundo
a
Administração, a minuta do
projeto de lei desse novo
Código Tributário Municipal se
encontra em fase de final de
elaboração para envio junto à
Câmara Municipal.
Por todo exposto, presume-se
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Item

Achado

Ações

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

que as ações correspondentes
a este subitem se encontram
parcialmente implementadas .
2.1 – Essa ação específica
ainda não foi concluída, uma
vez que falta finalizar a tarefa
de consolidação das Leis
Tributárias.
Parcialmente
implementadas .
2.2 – Essa ação específica foi
implementada.
2.3 - Essa ação específica
ainda não foi concluída, uma
vez que falta finalizar a tarefa
de consolidação das Leis
Tributárias.
Parcialmente
implementadas .
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram
parcialmente
implementadas .
2.2

AUSÊNCIA
DE
REVISÃO DA PLANTA
GENÉRICA
DE
VALORES
Situação
1
–
Desrespeito ao ciclo
mínimo de 08 anos para
Municípios
com
população inferior a
20.000 habitantes.

Situação 1:
1.1
- Elaborar e
encaminhar, à Câmara
Municipal, projeto de
Lei revisando a Planta
Genérica de Valores do
município, com base no
que dispõe o art. 97,
IV, do CTN, com o
objetivo de que reflita,
adequadamente,
a
realidade imobiliária
local
e
contemple
possíveis valorizações
e ou desvalorizações
havidas em função das
transformações
urbanas, observando
os se seguintes as

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - O município firmou o
Contrato de Prestação de
Serviços
nº 024/2018 5 e
aditivos com a empresa
Fundação Artística, Cultural e
de Educação para a Cidadania
de Viçosa (FACEV) onde
prevê:

Parcialmente
Implementado
3

a) Elaboração do Planejamento
Amostral
(levando
em
consideração a fundamentação
teórica da Estatística);
b) Elaboração de Planos de

3

Este item é composto, em sua totalidade, por ações que o classificam como PARCIALM ENTE IM PLEM ENTADO.
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Item

Achado

Ações
aspectos:
a) A avaliação de
imóveis, para fins de
tributação, deve ser
efetuada
por
profissionais
habilitados
para
atividades técnicas de
avaliar
imóveis,
conforme Resolução
Confea 345/90 c/c Lei
Federal 5.194/56 e Lei
Federal 12.378/2010;
b) A avaliação de
imóveis
deve
ser
referenciada em boas
práticas reconhecidas e
aceitas para o exercício
dessa função (NBR
14653-1/2001 e 146532/2004, da ABNT);
c) As médias dos
quocientes dos valores
avaliados,
conforme
constam no cadastro
fiscal, em relação aos
preços praticados no
mercado para cada tipo
de imóvel (nível de
avaliação), deve ficar
entre 70% (setenta por
cento) e 100% (cem
por cento), conforme o
§ 4º do art. 30 da
Portaria 511/09 do
Ministério das Cidades.
Como?
Elaborar e encaminhar
a Câmara Municipal,
Projeto de Lei.
1.2
- Elaborar e
encaminhar, à Câmara
Municipal, projeto de
Lei
prevendo
a
gradação de eventuais
aumentos individuais
acentuados,

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

Voos em software específico
do RPA (Remotely Piloted
Aircraft);
c) Delimitação de linhas,
direção e alturas de voo, a
distância média entre as
exposições sucessivas e entre
as faixas adjacentes, base de
operações, número de fotos e
de
faixas
(quesitos
fundamentais para a qualidade
exigida pela ABNT);
d) Execução de voos através
das diretrizes definidas nos
planos de voos e diretrizes
regulatórias definidas pela
ANAC (estando ainda sujeita à
interferências climáticas);
e) Imageamento fotogramétrico
através de RPAS (Remotely
Piloted Aircraft Systems);
f) Determinação de pontos de
controle terrestre com uso de
receptores GNSS geodésicos;
g) Geração do mosaico de
ortofotos
digital
georreferenciado;
h)
Restituição linear de
quadras, logradouros, lotes e
edificação sobre o mosaico de
ortofotos;
i) Atualização do BCI (Boletim
Cadastral
Imobiliário)
do
Município;
j) Digitalização das informações
cadastrais de BCI do Município;
k) Integralização dos dados em
um sistema de informações
geográficas.
O
município
vem
se
empenhando esforços para
elaborar a Planta Genérica de
Valores (PGV). Segue abaixo
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Item

Achado

Ações
decorrentes
da
instituição da Planta
Genérica de Valores,
de forma a respeitar o
princípio
da
nãosurpresa
e
da
capacidade
contributiva.
Por
exemplo, escalonar um
eventual aumento de
40%
em
quatro
aumentos anuais de
cerca de 10%;
Como?
Elaborar e encaminhar
a Câmara Municipal,
Projeto de Lei.
1.3
- Elaborar e
encaminhar à Câmara
Municipal projeto de lei
que
estabeleça
obrigatoriedade
de
revisão da PGV pelo
Poder Executivo em
períodos de no máximo
4 anos para municípios
acima de 20 mil
habitantes ou 8 anos
para os demais, com
base nos 2 0 e 30, do
art. 30, da Portaria
511/09 do Ministério
das Cidades, com
vistas a que a PGV
reflita
as
transformações
urbanas havidas no
período, como por
exemplo, dispõe a LC
91/2014, do Município
de Curitiba;
Como?
Elaborar e encaminhar
a Câmara Municipal,
Projeto de Lei.
1.4 - Dar ciência à
Câmara
Municipal

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

links de algumas amostras do
trabalho já elaborado:
- Distrito de Sobradinho:
https://qgiscloud.com/be_sjsobr
adinho/SJ_Sobradinho_Cadast
ro_WEB/
Bairro
Polo
Industrial:
https://qgiscloud.com/be_poloin
dustrial/Polo_Industrial_Cadast
ro_Web/
- Distrito de Quilometro Vinte:
https://qgiscloud.com/be_quilo
metro20/Quilometro_20_Cadas
tro_Web/
- Distrito de Santo Antônio Do
Pousalegre:
https://qgiscloud.com/be_santo
pa/Santo_Do_Poso_Alegre_Ca
dastro_Web/
- Distrito de Bela Vista:
https://qgiscloud.com/be_bvista
/B_Vista_Cadastro_Web/
Sede:
https://qgiscloud.com/be_sede/
sede_Cadastro_Web/
1.2 - Está previsto no projeto
de lei do novo Código
Tributário Municipal, conforme
item 1.1. Concluída.
1.3 - Está previsto no projeto
de lei do novo Código
Tributário Municipal, conforme
item 1.1. Concluída.
1.4 - Está previsto no projeto
de lei do novo Código
Tributário Municipal, conforme
item 1.1. CONCLUÍDA.
Análise Técnica - NGF:
1.1 - A Administração informou
a respeito de procedimentos e
encaminham entos tocante as
ações propostas em seu Plano
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Item

Achado

Ações
quanto à ausência de
revisão tempestiva da
Planta Genérica de
Valores.
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de Ação. Contudo, observa-se
que tais ações se mantém
inconclusas,
conforme
reconhece
a
própria
Administração.

Como?
Elaborar e encaminhar
a Câmara Municipal,
Projeto de Lei.

Outrossim, a Administração
informou
que
está
se
empenhando para conclusão
das referidas ações, morm ente
quanto a revisão da Planta
Genérica de Valores – PGV.
Nesse
giro, informou a
execução do Contrato de
Prestação de Serviços nº
024/2018 e aditivos firmados
com a empresa Fundação
Artística,
Cultural
e
de
Educação para a Cidadania de
Viçosa (FACEV), além de
algumas
amostragens
concernentes a execução da
tarefa.
Ante as informações prestadas
pelo Gestor, presumimos que
as ações concernentes ao
presente subítem se encontram
parcialmente implementadas .
1.2 - No tocante a gradação de
eventuais aumentos individuais
acentuados, a Administração
informa que essa cautela
estará prevista no projeto de lei
do novo Código Tributário
Municipal.
Observa-se ainda que não há
indicação sobre a minuta desse
projeto, nem
sobre seu
eventual encaminhamento à
Câmara Municipal de Boa
Esperança.
Ante
as
informações prestadas pelo
Gestor, presumimos que as
ações
concernentes
ao
presente item se encontram
parcialmente implementadas .
1.3
No
tocante
a
obrigatoriedade de revisão da
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Achado

Ações
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PGV pelo Poder Executivo em
períodos, com vistas a que a
PGV reflita as transformações
urbanas, a Administração
informa que essa cautela
estará prevista no projeto de lei
do novo Código Tributário
Municipal.
Observa-se ainda que não há
indicação sobre a minuta desse
projeto, nem
sobre seu
eventual encam inhamento à
Câmara Municipal de Boa
Esperança.
Ante as informações prestadas
pelo Gestor, presumimos que
as ações concernentes ao
presente item se encontram
parcialmente implementadas .
1.4 – A administração informou
ter concluído a tarefa de dar
ciência a CMBE tocante a
matéria em comento além do
encaminhamento do respectivo
projeto de lei do novo Código
Tributário Municipal.
Observa-se ainda que não há
indicação sobre a minuta desse
projeto, nem
sobre seu
eventual encaminhamento à
Câmara Municipal de Boa
Esperança.
Ante as informações prestadas
pelo Gestor, presumimos que
as ações concernentes ao
presente item se encontram
parcialmente implementadas .
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram
parcialmente
implementadas .
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Item
2.3

Achado

IRREGULARIDADES
NA
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
Situação 1 - Não
instituição de índice
oficial de inflação na
legislação municipal.
Situação 2 - Adoção de
índice oficial em valor
distinto ao acumulado
no exercício.
Situação 3 - Ausência
de publicidade quanto
ao índice oficial adotado
e o percentual aplicado
para fins de atualização
tributária.

Ações
Situação 1:
1.1
- Elaborar e
encaminhar projeto de
lei à Câmara Municipal
estabelecendo
os
critérios de atualização
monetária da base de
cálculo do IPTU, e o
índice
oficial
de
inflação a ser utilizado,
podendo
inclusive
adotar o VRTE já
adotado para correção
dos outros tributos
municipais;
Como?
Elaborar e encaminhar,
à Câmara Municipal,
projeto de Lei.

Informações do Controle
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Grau
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Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - O artigo 229 da Lei
Municipal nº 854/1993 - Código
Tributário Municipal, prevê que
os valores dos impostos, taxas,
preços públicos e serviços a
serem
cobrados
pela
Municipalidade, terá como base
o Valor de Referência do
Tesouro Estadual (VRTE). O
município publica anualmente
decreto onde divulga índice de
atualização
monetária
de
tributos para o exercício.

Não

Situação 2:
2.1 - Concluída.

Situação 2:
Situação 3:
2.1 - Implementar a
atualização monetária
anual da base de
cálculo
do
IPTU,
inclusive
para
o
próximo
exercício,
utilizando
o índice
oficial
de
inflação
adotado em lei pelo
Município, expedindo
decreto sempre no
início de cada exercício
a fim de divulgar o
índice a será aplicado;
Como?
Elaborar e encaminhar,
à Câmara Municipal,
projeto de Lei e decreto
municipal.
Situação 3:
3.1
Realizar
a
atualização monetária
4

Visita
In
loco

3.1 - Concluída.
Análise Técnica - NGF:

Implementado
4

1.1 - Nota-se que a Lei
854/1993, que dispõe o Código
Tributário Municipal – CTM,
mediante
as
alterações
promovidas
pela
Lei
1185/2012,
modificou
a
redação do artigo 229, que
passou a ser o seguinte:
Art. 229 - Os valores dos
Impostos,
taxas,
preços
públicos e serviços a serem
cobrados pela Municipalidade,
terá como base o Valor de
Referência
do
Tesouro
Estadual (VRTE).
Desse modo, o Município adota
para impostos, taxas, preços
públicos e serviços, o mesmo
valor referência do Estado do

Este item é composto, em sua totalidade, por ações que o classificam como IM PLEM ENTADO.
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Achado

Ações
da base de cálculo do
IPTU para o próximo
exercício, observando
de maneira expressa,
no Ato correspondente
o necessário montante
de atualização definido
no índice de inflação
adotado pelo município
e sua forma de cálculo,
sem aplicar acréscimo
ou decréscimo ao
índice oficial, ou seja,
aplicando o mesmo em
sua integridade.
Como?
Elaborar e encaminhar,
à Câmara Municipal,
projeto de Lei e decreto
municipal.
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Grau
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Espírito Santo (VRTE).
Ademais, no que se concerne a
tributação, a Administração
informou que já observa, por
meio de Decreto, a aplicação
anual das variações do referido
índice, conforme DECRETO n.º
5.809/2019 de: 23/01/2019 que
divulgou
o
índice
de
atualização
monetária
de
tributos para o exercício de
2019 e o DECRETO n.º
6.332/2019 de: 30/12/2019 que
divulgou
o
índice
de
atualização
monetária
de
tributos para o exercício de
2020.
Com a ressalva de que a
Administração deve observar
na prática a correta aplicação
anual do índice de atualização
sobre os tributos municipais,
presumimos que as ações
concernentes ao presente item
se encontram implementadas .
2.1 – A administração informou
que a atualização monetária
anual
sob
os
tributos
municipais
é
observada
regularmente, nos termos da
proposta de encaminhamento,
concernente ao subitem em
comento.
Com a ressalva de que a
Administração deve observar
na prática a correta aplicação
anual do índice de atualização
sobre os tributos municipais,
presumimos que as ações
concernentes ao presente item
se encontram implementadas .
3.1 - A administração informou
que a atualização monetária
anual
sob
os
tributos
municipais
é
observada
regularmente, nos termos da
proposta de encaminhamento,
concernente ao subitem em
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Ações
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Visita
In
loco

comento.
Com a ressalva de que a
Administração deve observar
na prática a correta aplicação
anual do índice de atualização
sobre os tributos municipais,
presumimos que as ações
concernentes ao presente item
se encontram implementadas .
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram implementadas .
2.4

NÃO
PRIORIZAÇÃO
DE
RECURSOS
À
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Situação
1
Inexistência
de
previsão orçamentária
estabelecendo
recursos específicos
para a administração
tributária.
Situação 2 - Não
cumprimento
das
atividades prevista em
lei.
Situação 3 - Desvio de
função dos servidores
da
Administração
Tributária.
Situação 4 - Ausência
de identificação dos
servidores
responsáveis
pela
Fiscalização.
Situação
utilização

5 - Não
efetiva do

Situação 1:
1.1 - Fazer constar nas
peças orçamentárias
do Município (LDO e
LOA) para os próximos
exercícios,
dotação
destacada
e
especificamente
relacionado
à
modernização
ou
aparelhamento
da
administração
tributária, classificando
as
despesas
de
custeio,
ampliação
modernização
da
administração tributária
em
projetos
e
atividades específicas
dentre da subfunção
"Administração
de
Receitas", nos termos
da
Portaria MPOG
42/99;
Como?
Elaborar e encaminhar,
à Câmara Municipal,

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - Foi cumprido conforme Lei
Municipal nº 1.703/2019 que
―Dispõe
sobre
a
Lei
Orçamentária para o exercício
financeiro de 2020‖. Concluída.
Situação 2:
2.1 - O município elaborou
projeto de reforma física do
setor de Gerência Municipal de
Tributação, entretanto, com a
questão da pandemia, estamos
aguardando a situação se
regularizar
para
dar
seguimento. Em andamento.

Parcialmente
Implementado
5

Situação 3:
3.1 - Os servidores Nilson
Fernandes e José Maria
Rafalski estão lotados no setor
de Gerência Municipal de
Tributação,
entretanto,
o
segundo servidor encontra-se

5

Este item é composto de ações não implementadas e outras implementadas, de forma que em seu conjunto foi classificado
como PARCIALM ENTE IM PLEMENTADO.
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Ações

Sistema de Nota Fiscal
Eletrônica – NF-e.

projeto de Lei.
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em licença para
política. Concluída.
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atividade

Situação 2:
Situação 6 - Ausência
de
viatura
para
desempenho
das
atividades
de
fiscalização.
Situação
7
Instrumentos
inadequados
insuficientes
desempenho
atribuições.

–
e
ao
das

Situação 8 – Ausência
de capacitação dos
servidores visando o
desempenho eficiente
das atividades típicas
da
Administração
Tributária.
Situação
9
–
Capacitação
insuficiente
dos
servidores
da
Administração
Tributária para plena
utilização dos sistemas
de TI disponíveis

Situação 4:
2.1 - Dotar recursos
orçamentários
específicos
para
efetiva implementação
da
Administração
Tributária Municipal
estabelecida na LM
1489/2013, dotando-a
de estrutura física e
recursos
humanos
suficientes ao pleno
exercício
das
atribuições previstas
legalmente;
Como?
Dotar
a
Gerência
Municipal
de
Tributação de estrutura
física
e
recursos
humanos suficientes ao
pleno exercício das
atribuições previstas
legalmente.
Situação 3:
3.1 - Realocar os
Fiscais de Tributos que
se
encontram
em
desvio de função, com
regresso
deste
à
Administração
Tributária, para que
exerçam apenas as
atividades previstas na
Lei 1496/2013;

4.1 - Os servidores da
Gerência
Municipal
de
Arrecadação
Tributária
participaram de cursos ao
longo
do
ano
como
―Fiscalização do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza
Incidente sobre os Serviços
Financeiros, Cartorários e
Notariais, Simples Nacional e
Construção
Civil‖
e
―Arrecadação Municipal: Meios
e
Procedimentos
de
Implementação‖, dentre outros.
O programa de treinamento é
contínuo
no
município.
Concluída.
Situação 5:
5.1 - Foi solicitado novo
treinamento e atualização à
empresa gestora do sistema de
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica (NFS-e), entretanto,
com a pandemia houveram
atrasos na execução. Em
andamento.
Situação 6:
6.1 - O município modernizou
todos
os
computadores
utilizados na Administração
Tributária, adquirindo novas
máquinas. Concluída.
Situação 7:

Como?
Realocar os Fiscais de
Tributos
que
se
encontram em desvio
de
função,
com
regresso
deste
à
Administração
Tributária.

7.1 - O município dotou a
Gerência
Municipal
de
Arrecadação
Tributária de
viatura exclusiva e prioritária ao
exercício de suas atividades.
Concluída.
Situação 8:
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Achado

Ações
Situação 4:
4.1 - Implantar e
implementar
um
programa
de
capacitação destinado
aos
agentes
da
administração tributária
visando
ao
desempenho de suas
atribuições específicas,
orientando-os
no
sentido de obter os
resultados desejados
pela
Administração,
estimular
o
desenvolvimento
funcional,
criando
condições propícias ao
constante
aperfeiçoamento dos
servidores, conforme
mencionado
no
capítulo 2 da Seção IV
do Manual do Prefeito,
IBAM, 2013;
Como?
Implantar
e
implementar
um
programa
de
capacitação destinado
aos
agentes
da
administração
tributária.
Situação 5:
5.1 - Capacitar os
servidores
para
utilização
da
Nota
Fiscal de Serviços
Eletrônica (NFS-e) com
funcionalidades
essenciais para auxílio
à fiscalização e ao
controle
do
ISS,
especialmente
o
controle e emissão de
guias de pagamento e
relatórios
de
movimento económico

Informações do Controle
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Grau
de
Implementação

8.1 - O município implantou a
identificação funcional dos
servidores
do
setor
de
Gerência
Municipal
de
Arrecadação
Tributária.
Concluída.
Situação 9:
9.1 - Foi solicitado novo
treinamento e atualização à
empresa gestora dos sistemas
que
o
município
utiliza,
entretanto, com a pandemia
houveram
atrasos
na
execução. Em andamento.
Análise Técnica - NGF:
Situação 1:
1.1 - Não obstante a
manifestação
da
administração, no sentido do
cumprimento
da
ação
correspondente, nota-se, a
partir do exame da Lei nº
1.703/2020 que dispõe sobre
a LOA para o exercício de
2020, em seu Anexo VI –
Demonstrativo do Programa
de Trabalho de Governo,
concernente a Secretaria da
Fazenda – SEFA que a ação
necessária
não
foi
implementada, uma vez que
mantem-se a inexistência de
previsão
orçamentária
estabelecendo
recursos
específicos
para
a
modernização
e
aparelhamento
da
administração tributária, na
subfunção
129
–
Administração de Receitas, de
acordo com o estabelecido da
MPOG 42/1999. Portanto,
presume-se a ação não
implementada.
Situação 2:
2.1 - Segundo o disposto no
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e pagamento;
Como?
Capacitar os servidores
para utilização da Nota
Fiscal de Serviços
Eletrônica.
Situação 6:
6.1 - Modernizar os
computadores
utilizados
na
Administração
Tributária para que
tenham capacidade de
suportar a utilização
dos sistemas de TI
disponíveis;
Como?
Modernizar
computadores
utilizados
Administração
Tributária.

os

Grau
de
Implementação

Relatório
de
Auditoria
0026/2018-9,
algumas
atividades não estão sendo
executadas,
como
a
realização de levantamentos
fiscais
junto
aos
contribuintes, a promoção,
acompanhamento
e
fiscalização
relativa
a
cobrança
de
créditos
tributários, assim como as
atividades de recadastramento
imobiliário, previstas em lei.
Quanto a isso, a administração
informou
que as
ações
atinentes ao presente item
estão em andamento.
Contudo, nota-se que a
questão
da
dotação
orçamentária específica, não
foi
observada
na
LOA,
conforme relatado no subitem
1.1.

na

Situação 7:
7.1
Dotar
a
fiscalização tributária
com viatura exclusiva
ou
prioritária
ao
exercício
de
suas
atividades;
Como?
Dotar a fiscalização
tributária com viatura
exclusiva.

Quanto a provisão de estrutura
física e de recursos humanos,
para atendimento da demanda
em tela, a administração
informou que as providências
nesse
sentido
foram
prejudicadas em razão do
período de pandemia.
Ora, sendo esse o motivo da
falta de implementação das
ações, e considerando a
continuidade do período de
pandemia, temos que essas
ações devam ser presumidas
como não implementadas .
Situação 3:

Situação 8:
8.1 - Implantar a
identificação funcional
dos servidores do Setor
de Tributação;
Como?

3.1 - Nota-se que são quatro os
ocupantes do cargo efetivo de
Fiscal de Tributos, sendo que
dois deles não se encontravam
exercendo
atividades
na
administração
tributária,
importando em desvio de
função.
Neste
giro,
a
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Achado

Ações
Implantar
a
identificação funcional
dos servidores do Setor
de Tributação.
Situação 9:
9.1 - Promover a
capacitação de todos
os
servidores
que
atuam
na
Administração
Tributária, em especial
dos fiscais de tributos,
para
uma
eficaz
utilização de todos os
sistemas
de
TI
disponíveis
para
fiscalização do ISS.
Como?
Promover
a
capacitação de todos
os
servidores
que
atuam
na
Administração
Tributária.

Informações do Controle
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Grau
de
Implementação

administração informou que
ambos já se encontram lotados
na Gerência Municipal de
Tributação, mas que apenas
um deles retornou efetivamente
as funções, uma vez que o
outro encontra-se em licença
para atividade política. Desse
modo, presume-se a ação
como implementada.
Situação 4:
4.1 - A administração informou
que existe um programa de
treinamento contínuo para os
servidores
da
Gerência
Municipal
de Arrecadação
Tributária e citou que esses no
decorrer do ano de 2020
participaram de vários cursos,
como ―Fiscalização do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer
Natureza Incidente sobre os
Serviços
Financeiros,
Cartorários e Notariais, Simples
Nacional e Construção Civil‖ e
―Arrecadação Municipal: Meios
e
Procedimentos
de
Implementação‖, dentre outros.
Desse modo, ressalvando que
tal ação deva compor um
programa
contínuo
de
capacitação, presume-se a
ação como implementada.
Situação 5:
5.1 - Segundo a Administração,
a capacitação específica de
servidores para utilização da
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica sofreu atrasos em
sua execução, em razão da
pandemia. Ora, sendo esse o
motivo
da
falta
de
implementação da ação, e
considerando a continuidade
do período de pandemia, temos
que essa ação deva ser
presumida
como
não
implementada.
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Situação 6:
6.1 - A administração se
manifestou no sentido de que
modernizou
todos
os
computadores
da
administração
tributária
e
adquiriu novas máquinas. A
esse respeito juntou a Petição
Intercorrente 0413/22019-1,
com o correspondente registro
fotográfico.
Desse
modo,
presume-se que a ação em
comento foi implementada.
Situação 7:
7.1 - A Administração informou
o atendimento da referida
demanda, dotando a Gerência
Tributária de viatura exclusiva
para o exercício das atividades
do
setor. Desse modo,
presume-se que a ação foi
implementada.
Situação 8:
8.1 - A administração se
manifestou no sentido de que
implantou
a
identificação
funcional dos servidores da
administração tributária. A esse
respeito juntou a Petição
Intercorrente 0413/22019-1,
com o correspondente registro
fotográfico.
Desse
modo,
presume-se que a presente
ação foi implementada.
Situação 9:
9.1 - Segundo a administração,
a capacitação específica de
servidores para utilização de
todos os sistemas de TI
disponíveis para fiscalização do
ISS sofreu atrasos em sua
execução, em razão da
pandemia.
Ora, sendo esse o motivo da
falta de implementação da
ação, e considerando a
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continuidade do período de
pandemia, temos que essa
ação deva ser presumida como
não implementada.
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o conjunto das ações
correspondentes ao mesmo se
encontram parcialmente
implementadas.
2.5

CADASTRO
IMOBILIÁRIO
FIDEDIGNO

Situação 1:
NÃO

Situação 1 - O número
total
de
unidades
imobiliárias autônomas
constantes do cadastro
imobiliário do município
é menor que o número
de
domicílios
particulares
permanentes urbanos,
levantado pelo IBGE
quando da realização do
Censo Demográfico de
2010, sem que o ente
tenha realizado um
recadastramento geral
desde então.
Situação 2 – Os dados
registrados no cadastro
imobiliário
não
identificam plenamente
o contribuinte e seu
respectivo imóvel, para
fins de lançamento do
IPTU
e
responsabilização por
inadimplemento.
Observou-se cadastros
de contribuintes sem o
respectivo CPF/CNPJ,
com a identificação do
proprietário incompleta e
muitos imóveis estão

1.1 - Efetivar o acesso
da
administração
municipal aos dados
analíticos levantados
pelo IBGE no Censo
Demográfico de 2010,
referentes ao número
de
domicílios
particulares
permanentes urbanos
no município e, a partir
do
planejamento
efetuado com base em
tais dados, efetuar
ações
de
recadastramento para
conferir
maior
fidedignidade
ao
cadastro imobiliário do
município;
Como?
Efetivar o acesso da
administração
municipal aos dados
analíticos levantados
pelo IBGE no Censo
Demográfico de 2010.
Situação 2:
2.1 - Fazer funcionar, a
partir
da
regulamentação das

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - Concluída.
Situação 2:
2.1 - Foi designado um servidor
para fazer funcionar o setor
responsável pela Gerência e
Atualização
do
cadastro
imobiliário,
viabilizando
economicamente o mesmo.
Concluída.
2.2 - O município dispõe do
setor de Fiscalização de Obras
e Posturas que trabalha
conjuntamente com o setor de
Fiscalização Tributária que
atuam coercitivamente com a
lavratura dos respectivos autos
de infração, atestando o
cumprimento
quanto
à
comunicação por parte dos
contribuintes,
no
prazo
determinado, sobre os fatos ou
circunstâncias que venham a
alterar a unidade imobiliária,
para fins de atualização
cadastral. Entretanto, com a
pandemia, muitos trabalhos
foram reduzidos ou paralisados
seguindo as orientações das

Parcialmente
Implementada
6

6

Sim
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como PARCIALM ENTE IM PLEM ENTADO.
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cadastrados em nome
de
espólios
sem
identificação
do
compromissário;.

Ações
atribuições pertinentes,
o setor responsável
pela
gerência
e
atualização do cadastro
imobiliário,
viabilizar
economicamente sua
implementação.
Como?
Fazer funcionar o setor
responsável
pela
gerência e atualização
do cadastro imobiliário.
2.2 - Implantar e
implementar programa
de fiscalização e atuar
de forma coercitiva,
com a lavratura dos
respectivos autos de
infração, para atestar o
cumprimento quanto
comunicação por parte
dos contribuintes, no
prazo
determinado,
sobre
fatos
ou
circunstâncias
que
venham a alterar a
unidade
imobiliária,
para fins de atualiza ao
cadastral;
Como?
Implantar
e
implementar programa
de fiscalização e atuar
de forma coercitiva.
2.3 - Firmar convênio
com
as
concessionárias
de
serviços públicos de
fornecimento
de
energia elétrica e de
água tratada atuantes
no município, para que
as
mesmas
disponibilizem o acesso
da administração aos
seus cadastros de
clientes e unidades

Informações do Controle
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Grau
de
Implementação

legislações de saúde vigentes.
Concluída.
2.3 - O município tentou, por email, firmar convênio com as
concessionárias de serviços
públicos de fornecimento de
energia elétrica e de água
tratada atuantes no município,
para
que
as
mesmas
disponibilizem o acesso da
administração
aos
seus
cadastros
de clientes
e
unidades residenciais.
Entretanto, as mesmas se
negaram. Desta forma o
município está empenhado em
encaminhar projeto de Lei à
Câmara Municipal instituindo a
obrigação acessória para que
as
concessionárias
disponibilizem seus cadastros,
sob pena de multa. Em
andamento.
2.4 - Em andamento.
2.5 - Concluída.
2.6 - O município realiza
procedimento de controle que
consiste em encaminhar ao
setor
responsável
pela
gerência e atualização do
cadastro dos processos de
fiscalização de obras e de
atividades
econômicas
(posturas) em que constem
modificações, inclusive de uso,
ocorridas
em
imóveis e
loteamento no território do
município. Em andamento.
Análise Técnica - NGF:
Situação 1:
1.1 – A administração informou
ter utilizado, no cadastro
imobiliário, os dados analíticos
levantados
no
Censo
Demográfico de 2010 pelo
IBGE. Desse modo, presume-
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Ações
residenciais.

se que a presente ação foi
implementada.

Caso não seja possível
viabilizar o acesso aos
dados via convênio
encaminhar projeto de
Lei à Câmara Municipal
instituindo obrigação
acessória para que as
mencionadas
concessionárias
disponibilizem
seus
cadastros, sob ena de
multa.
Como?
Firmar convênjo com
as concessionárias de
serviços públicos de
fornecimento
de
energia elétrica e de
água tratada atuantes
no município.
2.4 - Normatizar e
implementar
procedimento
de
controle que consista
no
cruzamento de
dados referentes a
unidades autônomas
tributáveis pelo IPTU
com
aqueles
constantes
de
cadastros de clientes,
no
território
do
município,
de
concessionárias
de
serviços públicos de
fornecimento
de
energia elétrica e de
água tratada;
Como?
Normatizar
implementar
procedimento
controle.
2.5 - Normatizar
implementar

Grau
de
Implementação

de

e

Situação 2:
2.1 - Segundo o disposto no
Relatório
de
Auditoria
0026/2018-9, os
dados
registrados
no
cadastro
imobiliário não identificam
plenamente o contribuinte e
seu respectivo imóvel, para
fins
de
lançamento
e
respectiva cobrança do IPTU,
afetando a recomposição de
créditos
tributários
inadimplidos.
Nesse
contexto,
a
administração
informou a
designação de servidor para
fazer
funcionar
o
setor
responsável pelo cadastro
imobiliário,
e
o
encaminhamento de recursos
para viabilização da atividade.
Desse modo, presume-se que
a
presente
ação
foi
implementada.
2.2 – A Administração informa
que
as
atividades
de
fiscalização sejam de Obras e
Posturas ou de Tributação
atuam coercitivamente com a
lavratura dos respectivos autos
de infração, atestando o
cumprimento
quanto
à
comunicação por parte dos
contribuintes,
no
prazo
determinado, sobre os fatos ou
circunstâncias que venham a
alterar a unidade imobiliária,
para fins de atualização
cadastral.
Reconhece, no entanto, que
tais atividades foram reduzidas
em face do período de
pandemia.
Nesse
giro,
considerando a informação
prestada que dá conta da
realização da tarefa, ainda que
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Ações
procedimento
de
controle que consista
na consulta periódica a
imagens áreas do
território do município
publicadas na internet,
e registro das mesmas,
para orientar ações de
recadastramento
imobiliário;
Como?
Normatizar
implementar
procedimento
controle.

de

2.6 - Normatizar e
implementar
procedimento
de
controle que consista
no encaminhamento,
ao Setor responsável
pela
gerência
e
atualização
do
cadastro,
dos
processos
de
fiscalização de obras e
de
atividades
econômicas (posturas)
em
que
constem
modificações, inclusive
de uso, ocorridas em
imóveis e loteamento
no
território
do
município.
Como?
Normatizar
implementar
procedimento
controle.

de

Grau
de
Implementação

em escala reduzida, presumese que a presente ação foi
implementada.
2.3 - A Administração alega
que solicitou ―via e-mail‖, junto
as Concessionárias de energia
elétrica e de fornecimento de
água tratada, que fornecessem
dados cadastrais referentes a
usuários
e
unidades
residenciais sem, contudo,
lograr êxito, pois o seu pedido
foi negado.
Outrossim, informa que está
empenhado em encaminhar
projeto de lei instituindo a
obrigação acessória para que
as
concessionárias
disponibilizem seus cadastros,
sob pena de multa.
Vale frisar que desde julho de
2018, ao final dos trabalhos de
auditoria, foi apresentada à
administração
o
correspondente
Ofício
de
Submissão de Achados, onde
consta a referida proposta de
encaminhamento.
Houve,
portanto, até o presente
momento ensejo suficiente
para adoção de medidas além
do simples envio de um e-mail
e a alegação de seu empenho
em apresentar um projeto de lei
pertinente, que até o momento
não se concretizou.
Por
todo
o
exposto,
compreende-se a referida ação
como não implementada.
2.4 - A Administração alega
que
se
encontram
em
andamento
as
ações
concernentes ao cruzamento
de
dados
de
unidades
autônomas tributáveis pelo
IPTU com aqueles constantes
de cadastros de clientes, no
território do município, de
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concessionárias de serviços
públicos de fornecimento de
energia elétrica e de água
tratada.
Contudo, conforme foi relatado
no subitem anterior (2.3) a
administração solicitou ―via email‖, junto as Concessionárias
de energia elétrica e de
fornecimento de água tratada,
que
fornecessem
dados
cadastrais
referentes
a
usuários
e
unidades
residenciais sem, contudo,
lograr êxito, pois o seu pedido
foi negado.
Outrossim, informou que está
empenhado em encaminhar
projeto de lei instituindo a
obrigação acessória para que
as
concessionárias
disponibilizem seus cadastros,
sob pena de multa.
Vale frisar que desde julho de
2018, ao final dos trabalhos de
auditoria, foi apresentada à
administração
o
correspondente
Ofício
de
Submissão de Achados, onde
consta a referida proposta de
encaminhamento.
Houve, portanto, até o presente
momento ensejo suficiente
para adoção de medidas além
do simples envio de um e-mail
e a alegação de seu empenho
em apresentar um projeto de lei
pertinente, que até o momento
não se concretizou.
Por
todo
o
exposto,
compreende-se a referida ação
como não implementada.
2.5 – A administração informou
que a referida ação foi
concluída. Presume-se que
essa ação compõe o objeto do
Contrato de Prestação de
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Serviços nº 024/2018 firmado
entre a Municipalidade e a
Fundação Artística e Cultural e
de Educação para a Cidadania
de
Viçosa
FACEV
(Elaboração de Planos de Voos
em software específico do RPA
(Remotely Piloted Aircraft).
Por todo o exposto, presumese a referida ação foi
implementada.
2.6 – Segundo afirmou a
administração, o município
adota a prática ora aventada,
consistente
no
encaminhamento ao setor
responsável pela gerência e
atualização do cadastro dos
processos de fiscalização de
obras
e
de
atividades
econômicas (posturas) em que
constem
modificações,
inclusive de uso, ocorridas em
imóveis e loteamento no
território do município.
Por todo o exposto, presumese a referida ação foi
implementada.
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram
parcialmente
implementadas .
2.6

IRREGULARIDADES
NOS
PROCEDIMENTOS
FISCALIZATÓRIOS
DE
MAXIMIZAÇÃO
DA ARRECADAÇÃO
Situação
1
Constatou-se que não

Situação 1:
1.1 - Implantar e
implementar programa
de fiscalização nas
empresas
que
apresentem variações
significativas em seu

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:

Parcialmente
Implementada
7

1.1 - O município elaborou uma
minuta do programa de
fiscalização nas empresas que

7

Este item é composto de ações não implementadas e outras implementadas, de forma que em seu conjunto foi classificado
como PARCIALM ENTE IM PLEMENTADO.
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há setor responsável
pela fiscalização de
ISSQN,
consequentemente não
é realizado nenhum
tipo de procedimento
fiscalizatório
nos
contribuintes de ISS.

Ações
recolhimento,
com
vistas
a
averiguar
oportunamente
os
indícios de evasão
fiscal;
Como?
Implantar
e
implementar programa
de fiscalização nas
empresas.
1.2 - Firmar convênios
com
administrações
tributárias de outros
municípios, Estado ou
União buscando o
compartilhamento de
cadastros
e
de
informações
fiscais,
conforme
prevê
o
inciso XXII, art. 37 da
CF, bem como com
outros órgãos, como
Junta Comercial e
Concessionária
de
energia elétrica, etc.;
Como?
Firmar convênios com
administrações
tributárias de outros
municípios, Estado ou
União.
1.3 - Implantar e
implementar
procedimentos
de
monitoramento
da
arrecadação
dos
inadimplentes,
dos
maiores contribuintes
de
ISS
ou
do
comparativo
entre
contribuintes com a
mesma atividade, de
modo que possa, na
ocorrência de qualquer
flutuação significativa
na arrecadação, possa
direcionar ações fiscais
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apresentem
variações
significativas
em
seu
recolhimento, com vistas a
averiguar oportunamente os
indícios de evasão fiscal.
Entretanto, com a pandemia do
novo
COVID-19
ficou
prejudicado até que a situação
se restabeleça. Em andamento.
1.2 - O município vem tentando
firmar convênios
com
a
administração tributária de
outros municípios, Estado e
União
buscando
o
compartilhamento de cadastro
e de informações fiscais, bem
como outros órgãos, como
Junta
Comercial
e
Concessionárias de energia
elétrica. Em andam ento.
1.3 - O município realiza o
monitoramento da arrecadação
dos inadimplentes, dos maiores
contribuintes de ISS e do
comparativo entre contribuintes
com a mesma atividade, de
modo que podemos, na
ocorrência
de
qualquer
flutuação
significativa
na
arrecadação, direcionar ações
fiscais em diligência externa.
Em andamento.
1.4 - O município realiza
fiscalização nas instituições
financeiras, contribuintes de
ISS no município, de modo a
apurar e lançar o imposto com
base
na
movimentação
econômica
informada
na
COSIF ou em outra declaração
obrigatória que venha a ser
instituída. Esse programa vem
em constante melhoria. Em
andamento.
1.5 - As empresas de
construção civil no município
são todas Microempresário
Individual (MEI), entretanto, o
município se mantém vigilante
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assunto.

Como?
1.6 – Concluída.
Implantar implementar
procedimentos
de
monitoramento
da
arrecadação
dos
inadimplentes.
1.4 - Implantar e
implementar programa
permanente
de
fiscalizações
nas
Instituições
Financeiras,
contribuintes de ISS no
Município de modo a
apurar e lançar o
imposto com base na
movimentação
econômica informada
na Cosif ou em outra
declaração obrigatória
que venha
ser
instituída
(Exemplo:
Resolução
SMF
2366/06, da Secretaria
de
Fazenda
do
Município do Rio de
Janeiro;
Como?
Implantar
e
implementar programa
permanente
de
fiscalizações
nas
Instituições
Financeiras.
1.5 - Implantar e
implementar programa
permanente
de
fiscalizações
em
contribuintes
de
construção civil no
município;
Como?
Implantar
e
implementar programa

1.7 - O Município realizada
desconto
na
fonte
das
empresas prestadoras de
serviço de construção civil que
prestam serviços no mesmo.
Concluída.
1.8 - O município dispõe de
acesso ao Sistema Integrado
de Gestão Administrativa do
Governo do Estado do Espírito
Santo (SIGA) disponibilizado
através da Associação dos
Municípios do Espírito Santo
(AMUNES) onde podemos
visualizar a situação de cada
contribuinte de forma mais
eficiente do que no portal do
Simples Nacional. Concluída.
1.9 - Todos os servidores do
setor possuem certificado
digital. Concluída.
1.10 - O município vem
trabalhando com fiscalizações
nas
grandes
empresas
comerciais
e
industriais
estabelecidas no município,
como responsáveis tributários
do ISS, na condição de
tomadores
de
serviços
responsáveis tributários de ISS.
Concluída.
1.11 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
1.12 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
1.13 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
CONCLUÍDA.
1.14
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Ações
permanente
fiscalizações
contribuintes
construção civil.

de
em
de

1.6
Implementar
ferramenta
informatizada
que
auxilie e facilite a
apuração
do
ISS
devido
pelas
instituições financeiras
a
partir
das
informações contábeis
da Cosif ou outras
informações
fiscais
informadas
ao
município, de modo a
aperfeiçoar a apuração
do imposto devido;
Como?
Implementar
ferramenta
informatizada
que
auxilie e facilite a
apuração do ISS.
1.7
Efetuar
o
lançamento
da
diferença
do
ISS,
deduzidos
dos
recolhimentos
efetuados durante a
obra,
nos
casos
previstos na norma
municipal,
sem
condicionar
o seu
pagamento à liberação
do habite-se;
Como?
Efetuar o lançamento
da diferença do ISS,
deduzidos
dos
recolhimentos
efetuados durante a
obra.
1.8 - Implantar
implementar

e

Grau
de
Implementação

trabalhando para comparar o
faturamento dos contribuintes
de ISS oriundos de operações
realizadas com cartões de
crédito e de débito, com a
movimentação
econômica
declarada ao município por
meio da emiss ão de notas
fiscais
de serviços. Em
andamento.
1.15 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
1.16
O
Núcleo
de
Atendimento ao Cidadão (NAC)
acompanha as Declarações de
Operações Tributáveis (DOTs)
onde a Receita Estadual
disponibiliza
anualmente.
Concluída.
1.17 - O município realiza
fiscalizações nos contribuintes
de
ISS
no
município,
enquadrados
no
Simples
Nacional, de modo a apurar e
lançar o imposto com base na
movimentação
econômica.
Concluída.
Análise Técnica - NGF:
1.1 – Foi observado no
Relatório
de
Auditoria
00026/2018-9 a inexistência de
setor
responsável
pela
fiscalização de ISSQN e por
consequência não é realizado
nenhum tipo de procedimento
fiscalizatório
relativo
aos
contribuintes desse imposto.
Quanto a essa questão, a
Administração informou sobre a
elaboração de uma minuta
concernente ao programa de
fiscalização do ISSQN.
Com isso, presume-se que tais
providências se mantêm em
fase preliminar (elaboração de
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Item

Achado

Ações
procedimentos
no
intuito de comparar o
faturamento
bruto
informado
para
o
recolhimento
do
Simples Nacional, por
meio do PGDAS-Di
com o faturamento
declarado com base na
emissão
de
documentos
fiscais,
para fins de apurar o
ISS devido;
Como?
Implantar implementar
procedimentos
de
comparação entre o
faturamento
bruto
informados na PGDASD e ISS.
1.9
Obter
e
implementar
a
operacionalização do
certificado digital eCPF para acessar a
base de dados do
Portal
do Simples
Nacional, na internet';
Como?
implementar
a
operacionalização do
certificado digital eCPF.

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

minuta), prejudicada em razão
da pandemia de COVID-19 até
que a situação se restabeleça.
Ora, sendo esse o motivo da
falta de implementação da
ação, e considerando a
continuidade do período de
pandemia, presume-se que
essa
ação
deva
ser
considerada
não
implementada.
1.2 – A Administração informou
que vem ―tentando‖ firmar
convênios com a administração
tributária de outros municípios,
Estado e União buscando o
compartilhamento de cadastro
e de informações fiscais, bem
como outros órgãos, como
Junta
Comercial
e
Concessionárias de energia
elétrica. Reconhece, no entanto
que ainda não obteve êxito.
Vale frisar que desde julho de
2018, ao final dos trabalhos de
auditoria, foi apresentada à
administração
o
correspondente
Ofício
de
Submissão de Achados, onde
consta a referida proposta de
encaminhamento.

Obter

1.10 - Implantar e
implementar programa
permanente
de
fiscalizações
nas
grandes
empresas
comerciais
e
industriais,
estabelecidas
no
Município,
como
responsáveis tributários
do ISS, na condição de
tomadores de serviços
responsáveis tributários

Houve, portanto, até o presente
momento ensejo suficiente
para adoção de medidas além
de meras tentativas, sem
apresentação de evidências,
que até o momento não se
concretizaram.
Assim, presume-se que essa
ação deva ser considerada não
implementada.
1.3 - A Administração informou
que realiza o monitoramento da
arrecadação
dos
inadimplentes, dos maiores
contribuintes de ISSQN e do
comparativo entre contribuintes
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Ações
de ISS;
Como?
Implantar
e
implementar programa
permanente
de
fiscalizações
nas
grandes
empresas
comerciais
e
industriais,
estabelecidas
no
Município.
1.11 - Implantar e
implementar,
nos
procedimentos
fiscalizatórios,
a
exigência
de
apresentação por parte
dos contribuintes de
documentação relativa
à apuração do fato
gerador do imposto,
tais
como
livros
contábeis e fiscais,
talões de notas fiscais,
guias de recolhimento,
inclusive contratos de
prestação de serviços
que foram tomados
pelo
contribuinte
passíveis de retenção
de ISS / (*OU Fazer
constar,
nos
procedimentos
fiscalizatórios
que
exijam a apresentação
de
documentação
relativa apuração do
fato gerador do imposto
os
contratos
de
prestação de serviços
que foram tomados
pelo contribuinte e
sejam passíveis de
retenção de ISS;
Como?
Implantar
implementar
procedimentos

e
nos

Grau
de
Implementação

com a mesma atividade, o que
possibilita
identificar
a
ocorrência
de
qualquer
flutuação
significativa
na
arrecadação e, nesse caso,
direcionar ações fiscais em
diligência externa.
Cabe pressupor que as
atividades
fiscalizatórias,
concernentes a diligências
externas, tocantes ao ISSQN
se encontram prejudicadas,
conforme
informou
a
administração, no subitem 1.1
deste tópico, em razão da
pandemia de COVID-19.
No entanto, considerando as
informações da Gestão quanto
a realização de atividades
internas
relacionadas
ao
acompanhamento comparativo
da arrecadação do ISSQN, por
meio
da
realização
de
monitoramentos, presume-se
que a ação, ainda que
dificultada, foi implementada.
1.4 - A Administração informou
que realiza fiscalização nas
instituições
financeiras,
contribuintes
de ISS no
município, de modo a apurar e
lançar o imposto com base na
movimentação
econômica
informada na COSIF ou em
outra declaração obrigatória
que venha a ser instituída.
Cabe pressupor que as
atividades
fiscalizatórias,
concernentes a diligências
externas, tocantes ao ISSQN
se encontram prejudicadas,
conforme
informou
a
administração, no subitem 1.1
deste tópico, em razão da
pandemia de COVID-19.
No entanto, considerando as
informações da Gestão quanto
a realização dessas atividades,
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Item

Achado

Ações
fiscalizatórios.
1.12 - Implantar e
implementar legislação,
nos
moldes
da
legislação do Município
do Rio de Janeiro
referente ao Cepom -RJ
(instituído pela Lei
4,452/06
e
regulamentado
pelo
Decreto n o 28,248/07
e ela Resolução SMF
2.515/07),
que
regulamento,
no
mínimo:
(I) A atribuição de
responsabilidade, aos
contribuintes
domiciliados
no
Município,
pela
retenção do imposto
quando na condição de
tomadores de serviços
de empresas de outros
municípios, que não
comprovem de fato a
existência
de
estabelecimento
prestador; e
(II) A verificação do
domicílio
dos
prestadores
de
serviços de outros
municípios,
exemplificativamente,
através de criação de
cadastro próprio ou
procedimento
de
consulta ao site da
Prefeitura do Município
do Rio de Janeiro,
através da relação de
empresas
com
negativa
de
cadastramento
no
Cepom-RJ, o
que
caracteriza
o
seu
estabelecimento
fictício, nos termos do

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

destacando que ―vem em
constante melhoria‖, presumese
que
a
ação
foi
implementada.
1.5 - A administração informou
que acompanha os casos de
contribuintes
do ISS, da
construção civil, sendo que em
sua totalidade, se enquadram
como
Microempresário
Individual (MEI).
Importa ressaltar que o
enquadramento na condição de
MEI possui limitadores relativos
ao
faturamento anual e
restrição ao máximo de um
empregado,
entre
outros
limitadores, além de vedações
atinentes a Lei Complementar
123/2016.
Outrossim, seus recolhimentos
de
ISSQN
podem
ser
acompanhados no Portal do
Simples Nacional, quando for o
caso. Nesse contexto, uma vez
que a Gestão informa que faz
acompanha
o
assunto,
presume-se que a ação foi
implementada.

1.6 – A administração informou
utilizar
ferramenta
informatizada que auxilia e
facilita a apuração do ISS
devido
pelas
instituições
financeiras
a
partir das
informações contábeis da Cosif
ou outras informações fiscais
informadas
ao
município.
Nesse contexto, presume-se
que a ação foi implementada.
1.7 - A administração informou
que a ação foi concluída.
Ressalvadas as condições
especiais concernentes as
MEI’s, presume-se que a ação
em comento foi implementada.
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Ações
artigo 4º da Lei 116/03;
Como?
Implantar
e
implementar legislação.
1.13
- Incluir no
planejamento
de
fiscalização
os
contribuintes
que
apresentarem
divergência entre os
valores declarados ao
Simples Nacional e
faturamento apurado
pela emissão da NFSe, com
vistas
a
promover a fiscalização
nesses contribuintes;
Como?
Incluir no planejamento
de
fiscalização os
contribuintes
que
apresentarem
divergência entre os
valores declarados no
Simples Nacional e
faturamento apurado
pela emissão da NFSe.
1.14 - Implantar e
implementar
procedimentos
regulares
para
comparar
o
faturamento
dos
contribuintes de ISS
oriundo de operações
realizadas com cartões
de crédito e de debito,
com a movimentação
econômica declarada
ao Município por meio
da emissão de notas
fiscais de serviços;
Como?

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

1.8 - A administração informou
que utiliza o Sistema Integrado
de Gestão Administrativa do
Governo do Estado do Espírito
Santo (SIGA) disponibilizado
através da Associação dos
Municípios do Espírito Santo
(AMUNES) onde entende que
pode visualizar a situação de
cada contribuinte de forma
mais eficiente do que no portal
do Simples Nacional.
No tocante a isso, destaca-se
que o SIGA possui 7 módulos
integrados:
Cadastro
de
Fornecedores, Catálogo de
Materiais e Serviços, Compras
e
Licitações,
Contratos,
Convênios, Almoxarifado e
Patrimônio.
Os seus benefícios são
formação do banco de preços,
comunicação
com
fornecedores,
padronização
dos itens no catálogo de
materiais,
controle
do
almoxarifado e patrimônio,
utilização do registro de preço
eletrônico,
além
de
se
padronizar a metodologia de
controle
dos
processos,
permitindo comparação entre a
gestão dos órgãos.
Por outro lado, o Simples
Nacional
é
um
regime
compartilhado de arrecadação,
cobrança e fiscalização de
tributos
aplicável
às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, previsto na Lei
Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006 e é
administrado por um Comitê
Gestor.
No tocante as
empresas
optantes do Simples Nacional,
ao contrário do SIGA, o Portal
do Simples Nacional possui
funcionalidades específicas e
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Item

Achado

Ações
Implantar implementar
procedimentos
regulares
para
comparar
o
faturamento
dos
contribuintes de ISS
oriundo de operações
realizadas com cartões
de crédito e de debito.
1.15 - Aplicar multa
quando da verificação
de
irregularidades
cometidas
pelos
contribuintes, por meio
de autos de infração,
nos
termos
da
legislação municipal';

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

adequadas para comparação
entre o faturamento bruto
informados na PGDAS-D e
ISS. Portanto, considera-se
esta
ação
como
não
implementada.
1.9 - De acordo com a
informação
prestada pela
administração, presume-se que
a ação foi implementada.
1.10
A administração
comunicou
que
vem
trabalhando com fiscalizações
do
ISSQN nas
grandes
empresas
comerciais
e
industriais estabelecidas no
município.

Como?
Aplicar multa.
1.16 - Formalizar e
implementar
procedimento periódico
de acompanhamento
dos
contribuintes
obrigados à entrega de
declaração
de
movimentação
econômica, de modo a
promover fiscalização
naqueles que deixaram
de cumprir a obrigação
e/ou lavrar auto de
infração com base na
lei municipal;
Como?
Formalizar implementar
procedimento periódico
acompanhamento dos
contribuintes.
1.17 - Implantar e
implementar programa
permanente
de
fiscalizações
nos
contribuintes de ISS no
Município,
enquadrados
no

Contudo, para compreender
melhor essa questão é
importante
analisar
em
conjunto
a
manifestação
registrada no subitem 1.1 deste
tópico onde a administração
informou sobre a elaboração de
uma minuta concernente ao
programa de fiscalização do
ISSQN.
Com isso, presume-se que as
providências se mantém em
fase preliminar (elaboração de
minuta), prejudicada em razão
da pandemia de COVID-19 até
que a situação se restabeleça,
o que ainda não ocorreu.
Vale salientar que mesmo com
as
supostas fiscalizações
esporádicas, o que se pretende
aqui é a implantação de um
programa
sistemático
de
fiscalização. Temos que, por
todo o exposto, essa ação deva
ser presumida como não
implementada.
1.11
A administração
informou
tratar-se
de
procedimento
rotineiro.
Ressalta-se, porém, que tais
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Item

Achado

Ações
Simples Nacional, de
modo a apurar e lançar
o imposto com base na
movimentação
económica.
Como?
Implantar
e
implementar programa
permanente
de
fiscalizações.

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

procedimentos não devam ser
apenas
regulados,
mas
aplicados na rotina prática
cotidiana.
Assim,
considerando
a
informação prestada, presumese
que
tal
ação
foi
implementada.
1.12
A administração
informou que o Município
possui legislação pertinente,
que se coaduna com a
proposta de encaminhamento
do presente subítem.
Assim,
considerando
a
informação prestada, presumese
que
tal
ação
foi
implementada.
1.13
–
Segundo
a
administração o procedimento
sugerido no presente subitem é
adotado como rotina no
Município.
Assim,
considerando
a
informação prestada, presumese
que
tal
ação
foi
implementada.
1.14 - Segundo se depreende
da informação prestada pela
administração, o procedimento
sugerido para o presente
subitem é adotado como rotina
no Município.
Assim,
considerando
a
informação prestada, presumese
que
tal
ação
foi
implementada.
1.15
Segundo
a
administração o procedimento
sugerido para o presente
subitem é adotado como rotina
no Município.
Assim,
considerando
a
informação prestada, presume-
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Achado

Ações
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se
que
tal
implementada.

ação

Grau
de
Implementação

foi

1.16
–
A administração
respondeu à questão tratada
no
presente
subitem,
informando sobre eventual
acompanhamento
da Declaração de Operações
Tributáveis DOT.
Destaca-se que o referido
instrumento contém
informações destinadas à
apuração do Valor Adicionado
Fiscal (VAF), que é utilizado
para cálculo do Índice de
Participação dos Municípios
(IPM) que determinará a parte
que efetivamente lhes cabe na
divisão do ICMS, conforme
previsto
na
Constituição
Federal.
No entanto, a proposta de
encaminhamento sob análise
se refere a Declaração de
Movimentação Econômica –
DME, atinente a disposição
contida no artigo 37 da Lei
Municipal 1.528/2013, que
dispõe sobre o Im posto sobre
Serviços de Qualquer Natureza
- ISSQN – estabelece como
obrigação
acessória
a
apresentação
dessa
Declaração.
Por todo exposto, presume-se
que essa ação deva ser
considerada
não
implementada.
1.17
A Administração
informou
que
realiza
fiscalizações relativas aos
contribuintes
de
ISSQN,
enquadrados
no
Simples
Nacional, de modo a apurar e
lançar o imposto com base na
movimentação econômica.
Cabe
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Ações
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Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

atividades
fiscalizatórias,
concernentes a diligências
externas, tocantes ao ISSQN
se encontram prejudicadas,
conforme
informou
a
administração, no subitem 1.1
deste tópico, em razão da
pandemia de COVID-19.
No entanto, considerando as
informações da Gestão quanto
a realização dessas atividades,
presume-se que a ação foi
implementada.
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram
parcialmente
implementadas .
2.7

IRREGULARIDADES
NO
ARBITRAMENTO
DO ITBI
Situação 1 - Existência
de arbitramentos da
base de cálculo do ITBI
sem comprovação de
notificação válida ao
contribuinte em que
constem prazo e local
para
impugnação,
caracterizando a não
observância do devido
processo
legal, na
medida que limita a
ampla defesa e o
estabelecimento
do
contraditório
por
contribuintes
irresignados.
Situação 2 - Existência
de arbitramentos de
base de cálculo de ITBI
sem explicitação dos
parâmetros e fatores
8

Situação 1:
1.1
Implementar
procedimento
de
fiscalização do ITBI
que
consista
no
confronto do valor da
base de cálculo do
imposto declarado pelo
contribuinte com o
valor de mercado do
imóvel
objeto
da
transmissão,
regularmente avaliado
pela administração ou
constante de banco de
dados de valores de
transações imobiliárias
ocorridas no município,
e não vinculado ao
valor venal utilizado
como base de cálculo
do
IPTU,
estabelecendo como
condicionantes
da
validade dos atos:

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
Situação 2:
2.1 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.

Implementado
8

2.2 - O município vem
avaliando o valor de mercado,
para fins de tributação dos
imóveis objeto de transmissão
no município. Em andamento.
Análise Técnica - NGF:
Sim
Situação 1:
1.1 - Segundo informação da

Este item é composto, em sua totalidade, por ações que o classificam como IM PLEM ENTADO.
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Item

Achado

que embasaram a forma
de cálculo utilizada para
valoração do imposto,
caracterizando a não
observância do devido
processo
legal, na
medida em que limita a
ampla defesa e o
estabelecimento
do
contraditório
por
contribuintes
irresignados.
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Ações
a) A abertura
processo
administrativo;

de

b) A aposição de
parecer técnico lavrado
por agente integrante
de carreira específica
da
administração
tributária,
contendo,
obrigatoriamente,
a
explicitação
dos
parâmetros fatores que
embasaram a forma de
cálculo utilizada para
valoração do imposto;
c)
A ratificação
do valor arbitrado por
autoridade
hierarquicamente
superior,
Comissão
Permanente
de
Avaliação ou similar,
formalmente designada
para
tal
atividade,
observando o Princípio
da Segregação de
Funções;
d)
A
comprovação
de
notificação
ao
contribuinte em que
constem prazo e local
para impugnação;
Como?
Implementar
procedimento
de
fiscalização do ITBI.
Situação 2:
2.1 - Atribuir a atividade
de lançamento do ITBI
somente a agentes
integrantes de carreira
específica
da
administração
tributária;

Grau
de
Implementação

administração o procedimento
em
tela
é
aplicado
rotineiramente no Município
atendendo a proposta de
encaminhamento.
Dentre essas rotinas, destacase
a
comprovação
de
notificação ao contribuinte,
constando prazo e local para
impugnação para favorecer o
contraditório por parte de
eventuais
contribuintes
irresignados.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a realização dessas atividades,
presume-se que a ação foi
implementada.
Situação 2:
2.1 - Segundo informação da
administração o procedimento
de
atribuir
atividade
de
lançamento do ITBI somente a
agentes integrantes de carreira
específica da administração
tributária
é
aplicado
rotineiramente no Município
atendendo a proposta de
encaminhamento.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a
realização
desse
procedimento, presume-se que
a ação foi implementada.
2.2 - Segundo informado pela
administração, o procedimento
para avaliação do valor de
mercado,
para
fins
de
tributação, dos imóveis objeto
de transmissão, é aplicado
rotineiramente no Município.
Vale salientar que, de acordo
com
a
proposta
de
encaminhamento
para
o
presente
subitem,
essa
avaliação deve ter por base as

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 89AD6-EB60B-1C45E

Visita
In
loco

Produzido em fase anterior ao julgamento

ACÓRDÃ0 T C- 845/2021
lc/fbc

Item

Achado

Ações
Como?
Atribuir a atividade de
lançamento do ITBI
somente a agentes de
carreira específica.
2.2
Implementar
procedimentos
para
avaliação do valor de
mercado, para fins de
tributação, dos imóveis
objeto de transmissão
no município, com base
nas normas técnicas
NBR 14653-1 e 146532
expedidas
pela
ABNT, com o objetivo
de alimentar banco de
dados orientador da
fiscalização da base de
cálculo
do
ITBI
declarada
elos
contribuintes
do
imposto.

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

normas técnicas NBR 14653-1
e 14653-2 expedidas pela
ABNT.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a
realização
desse
procedimento, presume-se que
a ação foi implementada.
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram implementadas .

Como?
Implementar
procedimentos
para
avaliação do valor de
mercado, para fins de
tributação, dos imóveis.
2.8

AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES
DOS
CARTÓRIOS
SOBRE
AS
TRANSMISSÕES
LAVRADAS
NO
MUNICÍPIO
Situação 1 – A Lei
Municipal
1513/2013,
que dispõe sobre o
Imposto
sobre
Transmissão
―Inter
Vivos‖
–
ITBI,
estabelece a seguinte
obrigação acessória aos
titulares de Cartórios:

9

Situação 1:
1.1 - Regulamentar o
modelo, forma, prazo e
condições
de
preenchimento
do
documento
"relação
mensal de contribuintes
do ITBI", conforme
previsão do art. 014 da
LM 1513/2013;
Como?
Regulamentar
o
modelo, forma, prazo
condições
de

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - O município regulamentou
através do Decreto Municipal
nº 5.779, de 20 de dezembro
de 2018, que ―Dispõe sobre a
regulamentação do artigo 14 da
Lei nº 1.513/2013, de 18 de
outubro de 2013 – Imposto
sobre a transmissão ―Inter
Vivos‖ de bens imóveis e de
direitos a eles relativos‖. O
Cartório de Registro de Imóveis

Sim
Implementado
9

Este item é composto, em sua totalidade, por ações que o classificam como IM PLEM ENTADO.
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Achado

Art. 14 - Nas
hipóteses
de
lavratura ou registro
de escrituras, os
cartórios de oficio
de notas e os
cartórios de registro
geral de imóveis
deverão preencher
o
documento
"relação mensal de
contribuintes
do
ITBI " cujo modelo,
forma, prazo
e
condições
de
preenchimento
serão estabelecidos
pelo
Poder
Executivo
Municipal".
Não obstante essa
previsão legal, o Poder
Executivo
Municipal
ainda não regulamentou
a
forma
para
cumprimento
dessa
obrigação.

Ações
preenchimento
do
documento
"relação
mensal de contribuintes
do ITBI".

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

informa mensalmente e atende
às demandas do município.
Concluída.
1.2 - Concluída.

1.2
Após
regulamentação,
notificar os titulares de
Cartório de Registro de
Imóveis para que deem
cumprimento imediato
e regular às obrigações
acessórias previstas.

Análise Técnica - NGF:
1.1 - Segundo informação
administração, o Cartório
Registro
de
Imóveis
encaminha regularmente
"relação
mensal
contribuintes do ITBI".

da
de
já
a
de

Como?
Notificar os titulares de
Cartório de Registro de
Imóveis.

Ressalvando a necessidade de
sistematização desta prática e
considerando as informações
da Gestão quanto a realização
do procedimento em tela,
presume-se que a ação foi
implementada.
1.2 – Segundo a administração
este procedimento se encontra
regulado e adotado na prática,
de modo que considerando as
informações
da
Gestão,
presume-se que a ação foi
implementada.
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram implementadas .

2.9

COBRANÇA
ADMINISTRATIVA
INSUFICIENTE PARA
REALIZAR
A
EFETIVA
ARRECADAÇÃO
Situação 1 - Rotina de
cobrança
administrativa
de
créditos
tributários

Situação 1:
1.1 - Adotar os
seguintes
procedimentos como
exemplo de rotina
sistemática
de
cobrança
administrativa
do
crédito tributário:

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - Este é um procedimento
de rotina no município. A
notificação é realizada com
boleto via sistema, gerando um
número sequencial da CDA.

Parcialmente
Implementada
10

10

Este item é composto de ações não implementadas e outras implementadas, de forma que em seu conjunto foi classificado
como PARCIALM ENTE IM PLEMENTADO.
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Achado

insuficiente.
Situação 2 – para o
caso
de
haver
cobrança
administrativa.
Constatouse
a
ausência de controle
gerencial
sobre
o
resultado da cobrança
administrativa, como
registros da cobrança
realizada (quantitativo
de
notificações
emitidas em cada ano
e de notificações não
entregues).

Situação 3 - Ausência
de
medidas
de
restrição
para
se
conceder
reparcelamentos, no
sentido
de
desestimular
a
inadimplência
dos
parcelamentos.

Ações
a)
No
exercício
seguinte
ao
vencimento da dívida
inadimplida,
emitir
notificação ou inseri-la
no carnê de cobrança
(IPTU ou ISS fixo) dos
contribuintes
devedores, sempre
acompanhada
da
guia/boleto
para
pagamento do débito
devidamente
atualizado, à vista ou
parcelado.
b)
Nos
anos
seguintes,
até
o
ajuizamento da dívida,
esgotar os meios para
localização
e
identificação
dos
devedores
não
localizados
no
procedimento anterior,
a fim de aperfeiçoar a
cobrança
administrativa
e
atualizar o cadastro,
visando
qualificar
futuras
execuções
fiscais, Obs.: Esses
procedimentos
deverão
ser
realizados
anualmente, de forma
que a cada ano,
novos
devedores
sejam
notificados,
inclusive quanto às
dívidas originárias dos
parcelamentos
cancelados, enquanto
que os devedores
contumazes estarão
sendo qualificados e
tendo suas dívidas
acumuladas
para
efeito de cobrança
judicial;
Como?

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

Concluída.
1.2 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
1.3 - Concluída.
1.4 – Não é praticado no
Município. Concluído.
1.5 - O município vem
adotando o procedimento de
controle que inclui as dívidas
de exercícios anteriores. Em
andamento.
Situação 2:
2.1 – Em andamento.
Situação 3:
3.1 – Em andamento.
3.2 - O município vem
adotando o procedim ento de
cobrança dos parcelamentos.
Em andamento.
Análise Técnica - NGF:
1.1
A administração
informou
tratar-se
de
procedimento rotineiro.
Vale destacar que o subitem
em
comento abarca a
notificação de inadimplentes e
a
respectiva
cobrança
administrativa da dívida e o
encaminhamento
de
Certidões de Dívida Ativa para
a Procuradoria Municipal no
caso
de
eventual
judicialização.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a realização do
procedimento
em
tela,
presume-se que a ação foi
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Ações
Emitir notificação ou
inseri-la no carnê de
cobrança (IPTU ou
ISS
fixo)
dos
contribuintes
devedores Esgotar os
meios
para
localização
e
identificação
dos
devedores
não
localizados
no
procedimento anterior.
1.2 - Implantar e
implementar
rotina
sistemática
de
cobrança
administrativa
de
todos os créditos
tributários
exigíveis
durante o período de
acumulação
das
dívidas
para
realização
da
execução
fiscal,
estabelecendo
procedimentos
de
identificação
do
devedor
para
os
casos em que as
notificações
não
tenham
sido
entregues
(p, ex.
endereço incompleto
ou
endereço
de
terreno, contribuinte
desconhecido, etc.) e
registrando
os
resultados
da
cobrança,
inclusive
quanto às dívidas
originárias
de
parcelamentos
cancelados.
Como?
Implantar
e
implementar
rotina
sistemática
de
cobrança
administrativa
de
todos os créditos

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

implementada.
1.2
A administração
informou que adota uma
rotina
de
cobrança
administrativa
de
modo
sistemático.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a realização do
procedimento
em
tela,
presume-se que a ação foi
implementada.
1.3 – A administração informou
que concluiu o procedimento
em comento, concernente a
celebração de convênios com
as distribuidoras de energia
elétrica,
Secretarias
das
Receitas Federal e Estadual,
Detran-ES, Cartórios, Junta
Comercial, entre outros, no
sentido de esgotar os meios
para localização e identificação
dos devedores não localizados
na cobrança administrativa.
Todavia,
isso
diverge
completamente da informação
prestada, atinente ao mesmo
assunto, conforme se observa
no subítem 2.3 do achado 2.5
(Irregularidades
nos
procedimentos fiscalizatórios
de
maximização
da
arrecadação),
onde
a
administração alegou haver
solicitado ―via e-mail‖, junto as
Concessionárias de energia
elétrica e de fornecimento de
água tratada, que fornecessem
dados cadastrais referentes a
usuários
e
unidades
residenciais sem, contudo,
lograr êxito, pois o seu pedido
foi negado.
Outrossim,
informou,
no
referido subitem, que está
empenhada em encaminhar
projeto de lei instituindo a
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Achado
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Ações
tributários exigíveis.
1.3
Realizar
convênios com as
distribuidoras
de
energia
elétrica,
Secretarias
das
Receitas Federal e
Estadual, Detran-ES,
Cartórios,
Junta
Comercial,
entre
outros, no sentido de
esgotar os meios para
localização
e
identificação
dos
devedores
não
localizados
na
cobrança
administrativa, a fim
de qualificar futuras
execuções fiscais;

Grau
de
Implementação

obrigação acessória para que
as
concessionárias
disponibilizem seus cadastros,
sob pena de multa.
Por todo exposto, ante as
informações
flagrantemente
dissonantes, presume-se que
essa
ação
deva
ser
considerada
não
implementada.
1.4 – A administração informou
que não adota a prática
reiterada de concessão de
anistias.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação foi
implementada.

Como?
Realizar
convênios
com as distribuidoras
de energia elétrica,
Secretarias
das
Receitas Federal e
Estadual, Detran-ES,
Cartórios,
Junta
Comercial,
entre
outros.
1.4 - Evitar a prática
reiterada
de
concessão
de
anistias, tendo em
vista que a utilização
desse
instrumento
deve ser restrita a
situações
excepcionais e com
observância
das
condições
estabelecidas pelos
arts. 111 180, 181 e
182 do CTN c/c artigo
14 da LRF;
Como?
Evitar

a

prática

1.5 – O município informou que
adota procedimento de controle
que inclua as dívidas de
exercícios anteriores aos da
cobrança administrativa.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação foi
implementada.
Situação 2:
2.1 - O município informou que
adota procedimento relativo ao
gerenciamento da cobrança
administrativa como controle a
taxa de êxito das cobranças
realizadas,
contribuintes
cobrados, contribuintes que
compareceram
para
parcelamento,
contribuintes
que
quitaram
o
débito
integralmente, e outros, de
modo que seja possível aferir a
efetividade do procedimento
adotado.
Assim,
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Ações
reiterada
concessão
anistias.

de
de

1.5 - Implantar e
implementar
procedimento
de
controle que inclua as
dívidas de exercícios
anteriores aos da
cobrança
administrativa,
provenientes
de
parcelamentos
cancelados
por
inadimplência, a fim
de
continuar sua
cobrança
administrativa
enquanto
não
esgotado o prazo
prescricional, segundo
o critério da dívida
mais
antiga
e
inadiável
para
execução fiscal de
cada devedor.
Como?
Implantar
e
implementar
procedimento
de
controle que inclua as
dívidas de exercícios
anteriores aos da
cobrança
administrativa.
Situação 2:
2.1 - Registrar os
resultados
da
cobrança
administrativa
(controle a taxa de
êxito das cobranças
realizadas,
contribuintes
cobrados,
contribuintes
que
compareceram para
parcelamento,

Grau
de
Implementação

informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação foi
implementada.
Situação 3:
3.1
–
A administração
informou que se encontra em
andamento as providências
relativas ao estabelecimento
por meio de lei específica, de
medidas de restrição para a
concessão
de
reparcelamentos, como por
exemplo, a exigência de
quitação a vista de um
percentual da dívida, de forma
desestimular a inadimplência
dos
parcelamentos
concedidos, garantindo a
efetividade desse benefício
para recuperação da dívida.
No entanto, não indica quais
são as referidas providências,
de modo que não é possível
aferir se o que existe
efetivamente é uma mera
pretensão, se chegou a ser
elaborada uma minuta ou
encaminhado projeto de lei
para apreciação da Câmara
Municipal.
Nesse contexto, ante a
insubsistência
de
informações, presume-se que
essa
ação
deva
ser
considerada
não
implementada.
3.2
–
A administração
informou
que
adota
procedimento de cobrança
dos
parcelamentos
com
definição
de
prazos
e
atribuições de cada setor.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação foi

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 89AD6-EB60B-1C45E

Visita
In
loco

Produzido em fase anterior ao julgamento

ACÓRDÃ0 T C- 845/2021
lc/fbc

Item

Achado

Ações
contribuintes
que
quitaram o débito
integralmente, etc.),
de modo que seja
possível
aferir
a
efetividade
do
procedimento
adotado, por meio das
seguintes informações
mínimas:
no
de
notificações emitidas;
n o de contribuintes
efetivamente
notificados; n o de
endereços
desconhecidos; n o de
contribuintes
desconhecidos; n o de
contribuintes
notificados
que
compareceram para
parcelar a dívida;

Informações do Controle
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Grau
de
Implementação

implementada.
Conclusão:
Considerando a completude
do presente item, presume-se
que o conjunto das ações
correspondentes ao mesmo
se encontram parcialmente
implementadas .

Como?
Registrar
os
resultados
da
cobrança
administrativa,
de
modo
que
seja
possível
aferir
a
efetividade
do
procedimento
adotado.
Situação 3:
3.1 - Estabelecer por
meio de normativo
próprio (lei específica)
medidas de restrição
para a concessão de
reparcelamentos,
como por exemplo, a
exigência de quitação
a
vista
de
um
percentual da dívida,
de forma desestimular
a inadimplência dos
parcelamentos
concedidos,
garantindo
a
efetividade
desse
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Ações
benefício
recuperação
dívida;

Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

para
da

Como?
Estabelecer por meio
de normativo próprio
(lei
específica)
medidas de restrição
para a concessão de
reparcelamentos.
3.2
Implantar
procedimento
de
cobrança
dos
parcelamentos
que
defina
prazos
e
atribuições de cada
setor, e implementar
esta rotina, utilizandose
de
emissão
periódica de relatórios
gerados pelo sistema
de arrecadação ou
outra
ferramenta
similar, a fim de
comunicar
formalmente o setor
responsável
pela
continuidade
da
cobrança
administrativa quando
houver cancelamento
de parcelamento por
inadimplência;
Como?
Implantar
procedimento
de
cobrança dos
parcelamentos com
definição de prazos e
atribuições de cada
setor.
2.10

11

PARCELAMENTOS
EM
DESACORDO
COM AS NORMAS

Situação 1:

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de

1.1 - Adequar a LM

Parcialmente
Implementada
11

Este item é composto de ações não implementadas e outras implementadas, de forma que em seu conjunto foi classificado
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Achado

Item
GERAIS

Situação
1
Identificou-se que a
legislação municipal
acerca
do
parcelamento
não
dispõe
de
todos
requisitos necessários.
Situação 2 - Ausência
de comprovação da
titularidade da dívida.

Ações

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

854/1993
para
a
concessão
de
parcelamento,
em
cumprimento
ao
disposto no art. 155-A
do CTN, em especial
no que se refere as
medidas
de
reparcelamento;

Comunicação 00587/2020 – 1:

Como?

1.3 - Este é um procedimento
de rotina no município.
Concluída.

Adequar
a
LM
854/1993
para
a
concessão
de
parcelamento,
em
cumprimento
ao
disposto no art. 155-A
do CTN.
1.2 - Implantar e
implementar
procedimento
de
abertura de processo
administrativo
para
concessão
de
parcelamentos,
de
forma a que fiquem
registrados
os
elementos que os
embasaram,
tais
como
termo
de
confissão de dívida
assinado, despacho
da
autoridade
competente
e
comprovante
de
titularidade da dívida;

Grau
de
Implementação

Situação 1:
1.1 – Concluída.
1.2 - Este é um procedimento
de rotina no município.
Concluída.

1.4 - Este é um procedimento
de rotina no município.
Concluída.
1.5 - Foi solicitado à empresa
gestora dos sistemas que o
município utiliza, entretanto,
com a pandemia houveram
atrasos na execução. Em
andamento.
1.6 - O município está
implantando
rotinas
de
acompanhamento
dos
parcelamentos concedidos.
Em andamento.
1.7 - Foi solicitado à empresa
gestora dos sistemas que o
município utiliza, entretanto,
com a pandemia houveram
atrasos na execução. Em
andamento.
Situação 2:

Como?
Implantar implementar
procedimento
de
abertura de processo
administrativo
para
concessão
de
parcelamentos.
1.3 - Implantar e
implementar
os
seguintes

Visita
In
loco

2.1 - Este é um procedimento
de rotina no município.
Concluída.
Análise Técnica - NGF:
No Relatório de Auditoria
00026/2018-9 foi destacado
que ―as disposições sobre
parcelamento
estão
dispostas entre o art. 32 da

como PARCIALM ENTE IM PLEMENTADO.
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Item

Achado

Ações
procedimentos
quando da requisição
de parcelamentos:
(i)
requisição
do
comprovante
de
titularidade da dívida
tributária no ato da
concessão
do
parcelamento, sem
prejuízo
do
seu
deferimento.
(ii)
anexação
ao
processo
do
comprovante
de
titularidade
(ex.:
documento
de
propriedade ou posse
do
imóvel,
comprovações
de
situação civil, CPF ou
CNPJ, contrato social,
etc.), a fim de garantir
a interrupção do prazo
prescricional,
conforme estabelece
o art. 1 74, parágrafo
único, I do CTN e
postergar a ocorrência
de prescrição em caso
de inadimplemento do
parcelamento.
(iii)
abertura
de
procedimento
de
regularização
fundiária para os
requerentes
de
parcelamentos
que
não
possam
comprovar
a
propriedade ou posse
do imóvel para fins de
sujeição passiva do
IPTU.
(iv)
controle
diferenciado do prazo
de prescrição para os
parcelamentos
concedidos
aos
requerentes que não

Informações do Controle
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Grau
de
Implementação

LM 854/1993 e o Decreto
2640/2014, de forma que
neste
consta
a
regulamentação
do
quantitativo de
parcelas
permitidas e o valor mínimo
de cada parcela, quando na
verdade tal situação deveria
estar regulamentada na Lei e
não em Decreto‖.
Nesse contexto foi feita
proposta de encaminhamento,
no sentido de se adequar a
LM
854/1993
para
a
concessão de parcelamento,
em cumprimento ao disposto
no art. 155-A do CTN. Tal
proposta foi abarcada pela
administração, que informou
ter concluído as ações
pertinentes.
No entanto, acessando o site
da PMBE, observa-se que a
situação
se
mantém
inalterada, de forma que,
presume-se que essa ação
deva ser considerada não
implementada.
1.2 – Segundo informou a
administração o procedimento
de abertura de processo
administrativo para concessão
de parcelamento é adotado na
rotina de trabalho do setor de
tributação.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação foi
implementada.
1.3
–
A administração
informou
que
adota
rotineiramente
os
procedimentos sugeridos na
proposta de encaminhamento,
tocante ao subitem em tela.
Assim,
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Achado
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Ações
comprovarem
a
titularidade da dívida,
tendo em vista que
não há interrupção do
prazo nem suspensão
do crédito até a
regularização
da
relação tributária;
Como?
Implantar
e
implementar
os
procedimento
de
requisição e anexação
do comprovante de
titularidade da dívida
tributária, bem como
abertura
de
procedimento
de
regularização
fundiária para os
requerentes
de
parcelamentos.
1.4 - Cancelar os
parcelamentos
no
prazo previsto na
legislação de forma
continuar
imediatamente
a
cobrança
administrativa
ou
judicial
da
dívida
originária;
Como?
Cancelar
parcelamentos
prazo previsto
legislação.

os
no
na

1.5 - Implementar
rotina
de
acompanhamento da
inadimplência
dos
parcelamentos,
utilizando-se
de
emissão periódica de
relatórios
gerados
pelo
sistema
de
arrecadação ou outra

Grau
de
Implementação

informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação foi
implementada.
1.4
–
A administração
informou que adota a rotina
de cancelar os parcelamentos
no
prazo
previsto
na
legislação de forma continuar
imediatamente a cobrança
administrativa ou judicial da
dívida originária.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação foi
implementada.
1.5 – No tocante ao subitem
em tela, concernente a
implementação de rotina de
acompanhamento
da
inadimplência
dos
parcelamentos,
a
administração informou que
solicitou à empresa gestora
dos sistemas que o município
utiliza, entretanto, relata que
as providências nesse sentido
foram prejudicadas em razão
do período de pandemia.
Ora, sendo esse o motivo da
falta de implementação das
ações, e considerando a
continuidade do período de
pandemia, temos que essas
ações
devam
ser
consideradas
não
implementadas .
1.6 – Considerando as
informações prestadas pela
administração no presente
subitem, bem como no
achado de auditoria 2.9
(subitem 3.2), dando conta do
emprego de rotinas de
acompanhamento
dos
parcelamentos concedidos,
presume-se que a ação foi
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Achado

Ações
ferramenta similar, a
fim de
cancelar o
benefício
do
parcelamento,
nos
casos
de
inadimplência superior
ao limite de parcelas
fixadas na legislação
tributária municipal,
dando
prosseguimento
à
cobrança do crédito;
Como?
Implementar rotina de
acompanhamento da
inadimplência
dos
parcelamentos.
1.6 - Implantar rotina
sistemática
de
acompanhamento dos
parcelamentos
concedidos, por meio
de
ato
normativo
(Decreto,
Portaria,
etc.)
que
defina
prazos e atribuições
de cada setor;
Como?
Implantar
rotina
sistemática
de
acompanhamento dos
parcelamentos
concedidos.
1.7 - Implementar
procedimentos
de
concessão e controle
da inadimplência de
parcelamentos com o
auxílio do sistema
informatizado,
por
meio de ferramentas
tais como:
(i) telas exclusivas
para cada tipo de
parcelamento previsto
na legislação (normal,
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Grau
de
Implementação

implementada.
1.7 - No tocante ao subitem
em tela, concernente a
implementação
de
procedimentos de concessão
e controle da inadimplência de
parcelamentos com o auxílio
do sistema informatizado, por
meio de ferramentas próprias,
a administração informou que
solicitou à empresa gestora
dos sistemas que o município
utiliza,
entretanto,
as
providências nesse sentido
foram prejudicadas em razão
do período de pandemia.
Ora, sendo esse o motivo da
falta de implementação das
ações, e considerando a
continuidade do período de
pandemia, temos que essas
ações
devam
ser
consideradas
não
implementadas .
Situação 2:
2.1
A administração
informou
que
adota
procedimento
de
coleta
assinatura do termo de
confissão de dívida, para
efeito de comprovação da
titularidade do contribuinte.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação foi
implementada.
Conclusão:
Considerando a completude
do presente item, presume-se
que o conjunto das ações
correspondentes ao mesmo
se encontram parcialmente
implementadas .
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Achado

Ações
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Grau
de
Implementação

refis,
reparcelamentos, etc)
com
valores
parametrizados
previamente
(descontos,
acréscimos, número
máximo de parcelas,
número mínimo de
parcelas, percentual
mínimo à vista para
reparcelamentos, etc.)
de forma a evitar erros
no
momento
da
concessão;
(II)
ferramentas
próprias para controle
da inadimplência dos
parcelamentos
(relatórios
parametrizados pelo
nº de parcelas em
atraso
e
outras
condições previstas
em
lei
que
caracterizem
o
descumprimento dos
parcelamentos), de
forma a possibilitar o
seu
imediato
cancelamento;
(III) crítica entre o
campo de número de
processo da tela de
parcelamento com a
lista de processos
abertos no sistema de
protocolo, de forma a
garantir que nenhum
usuário possa finalizar
a inclusão de um
parcelamento sem a
inserção
de
um
número de processo
válido.
Como?
Implementar
procedimentos
de
concessão controle da
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Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Ações
inadimplência
parcelamentos.

Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

de

Situação 2:
2.1 - Implementar
procedimento
de
assinatura do termo
de confissão de dívida
pelo titular da dívida,
estabelecendo
um
controle diferenciado
para
evitar
a
prescrição do crédito
quando
não
for
possível
a
comprovação
da
titularidade
no
momento
do
requerimento,
uma
vez que o termo de
confissão
e
o
parcelamento apenas
interrompem
e
suspendem o prazo
prescricional
se
firmados pelo sujeito
passivo da obrigação
tributária;
Como?
Implementar
procedimento
de
assinatura do termo
de confissão de dívida
pelo titular da dívida,
estabelecendo
um
controle diferenciado
para
evitar
a
prescrição do crédito.
2.11

REGISTRO
INADEQUADO
TRIBUTO NA
ATIVA

Situação 1:
DE
DÍVIDA

Situação 1 - Constatouse que o município não
tem feito a regular
inscrição em Dívida
12

1.1 - Promover a
inscrição em dívida
ativa de todos os
tributos inadimplidos,
em cumprimento ao
artigo 2º e 5º da Lei
6830/80 c/c art. 784, IX

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
Implementado
1.1 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.

12

Este item é composto, em sua totalidade, por ações que o classificam como IM PLEM ENTADO.

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 89AD6-EB60B-1C45E

Sim

Produzido em fase anterior ao julgamento

ACÓRDÃ0 T C- 845/2021
lc/fbc

Achado

Item
Ativa.

Ações
do
CPC
Lei
13105/2015,
destacando os débitos
conforme natureza e
origem, devendo no
caso especificar as
inscrições decorrentes
do inadimplemento das
taxas;
Como?
Promover a inscrição
em dívida ativa de
todos
os
tributos
inadimplidos.
1.2 - Implantar e
implementar
procedimentos
de
controle
da
inadimplência de todos
os tipos de impostos do
município
(IPT
U,
taxas, ISS fixo e
varável, ITBI e autos de
infraçäo), específicos
para
cada
setor
responsável
pelos
respectivos
lançamentos
tributários, levando em
consideração
as
diferentes
modalidades
de
lançamento, de forma a
garantir que o setor
responsável
pela
inscrição em dívida
ativa receba ou acesse
todas as informações
necessárias
para
efetuar
a
regular
inscrição em dívida
ativa de todos os
inadimplentes,
nos
termos do artigo 20 e
parágrafos
da
Lei
6830/30 c/c 784, IX do
CPC - Lei 131 05/2015;
Como?
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Grau
de
Implementação

Concluída.
1.2 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
Análise Técnica - NGF:
1.1 – A administração informou
que promove rotineiramente a
inscrição em dívida ativa de
todos os tributos inadimplidos,
em cumprimento ao artigo 2º e
5º da Lei 6830/80 c/c art. 784,
IX do CPC Lei 13105/2015.
Vale salientar que a proposta
de encaminhamento enfatiza a
necessidade de destacar os
débitos conforme natureza e
origem, devendo especificar as
inscrições
decorrentes do
inadimplemento das taxas.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.
1.2 – A administração informou
que se encontra implementado
como procedimento rotineiro o
controle da inadimplência de
todos os tipos de impostos do
município.
Vale salientar que a proposta
de encaminhamento enfatiza a
necessidade de garantir que o
setor
responsável
pela
inscrição em dívida ativa
receba ou acesse todas as
informações necessárias para
efetuar a regular inscrição em
dívida ativa de todos os
inadimplentes, nos termos do
artigo 20 e parágrafos da Lei
6830/30 c/c 784, IX do CPC Lei 131 05/2015.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
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Item

2.12

Achado

PROCEDIMENTO
INSUFICIENTE
PARA
REALIZAR A EFETIVA
ARRECADAÇÃO
Situação 1 - Não há
procedimentos
de
verificação
da
legalidade, certeza e
liquidez do crédito para
fins de inscrição em
Dívida Ativa.

Ações
Implantar implementar
procedimentos
de
controle
da
inadimplência de todos
os tipos de impostos do
município.

que a ação foi implementada.

Situação 1:

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:

1.1 - Implantar e
implementar
procedimento
de
revisão cadastral dos
devedores que vise a
sanear incompletudes
ou
inconsistências
cadastrais durante o
período que precede a
sua execução fiscal, de
forma que informações
cruciais
para
a
cobrança dos tributos
estejam contempladas
e atualizadas ao final
do
procedimento,
especialmente
o
CPF/CNPJ
do
contribuinte, endereço
completo da residência
do
contribuinte
(correspondência) e o
endereço completo do
imóvel;
observando
sempre a prudência em
relação
ao prazo
quinquenal
da
prescrição;
Como?

13
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Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram implementadas.

Situação 1

Sim

1.1 – Concluída.
1.2 – Concluída.
1.3 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
1.4 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
1.5 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
Implementada
1.6 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.

13

1.7 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
Análise Técnica - NGF:

Implantar implementar
procedimento
de
revisão cadastral dos
devedores.

1.1 – A administração informou
que
promove
a
revisão
cadastral em processos de
execução fiscal, a fim de
sanear
incompletudes
ou
inconsistências.

1.2 - Materializar a
inscrição em dívida
ativa implementando

Vale destacar que a proposta
de encaminhamento para o
presente subítem, abrange

Este item é composto, em sua totalidade, por ações que o classificam como IM PLEM ENTADO.
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Item

Achado

Ações
procedimento
de
revisão cadastral para
efeito de verificação da
certeza e liquidez dos
créditos
durante o
período de acumulação
dos exercícios que
precede a execução
fiscal (3 a 4 anos),
aproveitando
a
oportunidade
para
promover
uma
cobrança administrativa
e
sanear
incompletudes
ou
inconsistências
cadastrais, de forma
que as informações
cruciais
para
a
cobrança judicial dos
tributos
estejam
contempladas
e
atualizadas ao final do
procedimento,
especialmente
o
CPF/CNPJ
do
contribuinte, endereço
completo da residência
do
contribuinte
(correspondência) e o
endereço completo do
imóvel•
observando
sempre a prudência em
relação
ao
prazo
quinquenal
da
prescrição;
Como?
Materializar a inscrição
em
dívida
ativa
implementando
procedimento
de
revisão cadastral.
1.3 - Implantar e
implementar rotinas de
atualização cadastral
decorrentes
do
acompanhamento
processual
das
execuções fiscais no
município,
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Grau
de
Implementação

procedimentos de verificação
da legalidade, certeza e
liquidez do crédito para fins de
inscrição em dívida ativa.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.
1.2 - A administração informou
que já realiza os procedimentos
destacados na proposta de
encaminhamento para este
subitem.
Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
oportunidade para promover
uma cobrança administrativa e
sanear
incompletudes
ou
inconsistências cadastrais, de
forma que as informações
cruciais para a cobrança
judicial dos tributos estejam
contempladas e atualizadas ao
final do procedimento.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.
1.3 - A administração informou
que já realiza os procedimentos
destacados na proposta de
encaminhamento para este
subitem.
Vale destacar que a proposta
de encaminhamento destaca a
oportunidade para se qualificar
novos ajuizamentos e sanear
eventuais
inconsistências
cadastrais com informações
oficiadas pelo Judiciário.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.
1.4 - A administração informou
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Item

Achado

Ações
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especialmente
em
relação às informações
obtidas pelos Oficiais
de Justiça quando da
citação, de forma a
qualificar
novos
ajuizamentos e sanear
eventuais
inconsistências
cadastrais
com
informações oficiadas
pelo Judiciário;

que já realiza os procedimentos
destacados na proposta de
encaminhamento para este
subítem.

Como?

Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.

Implantar
e
implementar rotinas de
atualização cadastral
decorrentes
do
acompanhamento
processual
das
execuções fiscais.
1.4 - Implantar e
implementar rotinas de
atualização cadastral
com o intercâmbio de
informações entre os
órgãos
da
administração,
especialmente
nas
seguintes situações:
(i) com os dados
decorrentes
do
acompanhamento
processual
das
execuções fiscais no
município,
especialmente
em
relação às informações
obtidas pelos Oficiais
de Justiça quando da
citação, de forma a
qualificar
novos
ajuizamentos e sanear
eventuais
inconsistências
cadastrais;
(ii) com dados do
próprio
contribuinte
sempre
que
este

Grau
de
Implementação

Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
necessidade de implantação de
rotinas de atualização cadastral
com
o
intercâmbio
de
informações entre os órgãos da
administração.

1.5 - A administração informou
que já realiza os procedimentos
destacados na proposta de
encaminhamento para este
subítem.
Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
necessidade de providências
no sentido de se evitar a
extinção de processos, por
negligência da parte.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.
1.6 - A administração informou
que já realiza os procedimentos
destacados na proposta de
encaminhamento para este
subítem.
Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
necessidade
de
adotar
mecanismo de controle e
acompanhamento
das
execuções
fiscais
por
intermédio
do
sistema
informatizado.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
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Item

Achado

Ações
comparecer
ã
Prefeitura para tratar
de assunto de seu
interesse
especialmente
parcelamento
de
débitos, requerimento
de
certidões,
requerimento
de
licença de obras e
outras, habite-se, etc.,
Como?
Implantar
e
implementar rotinas de
atualização cadastral
com o intercâmbio de
informações entre os
órgãos
da
administração.
1.5 - Dar andamento
tempestivo
aos
processos de execução
fiscal, de forma a evitar
sua
extinção
por
negligência da parte,
nos termos do art. 267,
II: do cpc;
Como?
Dar
andamento
tempestivo
aos
processos de execução
fiscal.
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Grau
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a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.
1.7 - A administração informou
que já realiza os procedimentos
destacados na proposta de
encaminhamento para este
subítem.
Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
necessidade de implantar
rotina
de
controle
dos
parcelamentos de créditos
tributários em cobrança judicial,
de forma a que as informações
sobre a concessão, quitação e
cancelamento
sejam
formalmente informadas ao
Órgão jurídico para suspensão,
extinção ou continuidade do
processo de execução.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram implementadas .

1.6 - Estabelecer um
mecanismo de controle
e
acompanhamento
das execuções fiscais
por
intermédio
do
sistema informatizado
de
forma
a
dar
andamento tempestivo
aos processos e evitar
sua
extinção
por
negligência
do
Município;
Como?
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Item

Achado

Ações
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Visita
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loco

Estabelecer
um
mecanismo controle e
acompanhamento das
execuções fiscais.
1.7 - Implantar e
implementar rotina de
controle
dos
parcelamentos
de
créditos tributários em
cobrança judicial, de
forma
a
que as
informações sobre a
concessão, quitação e
cancelamento sejam
formalmente
informadas ao Órgão
jurídico
para
suspensão, extinção ou
continuidade
do
processo de execução.
Como?
Implantar
e
implementar rotina de
controle
dos
parcelamentos
de
créditos tributários em
cobrança judicial.
2.13

INCONSISTÊNCIA
NO
REGISTRO
CONTÁBIL
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
Situação
1
Constatou-se
divergência entre os
valores
de
arrecadação
de
tributos municipais na
contabilidade
(Balancete
Analítico
Orçamentário
de
Receita de 2017) e no
sistema informatizado
que
controla
a
arrecadação
do

Situação 1:
1.1 - Criar mecanismos
para
que
toda
arrecadação de tributo
seja realizada por meio
de guia de pagamento
gerado pelo sistema de
arrecadação no modelo
Febraban código de
barras inclusive quando
o Município for o
tomador do serviço;
Como?
Criar mecanismos para
que toda arrecadação
de
tributo
seja

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - Este é um procedimento
de rotina no município.
Concluída.
1.2 - Este é um procedimento
de rotina no município.
Concluída.

Parcialmente
Implementada
14

1.3 - Este é um procedimento
de rotina no município.
Concluída.
1.4

-

O

município

está

14

Este item é composto de ações em implementação e outras implementadas, de forma que em seu conjunto foi classificado
como PARCIALM ENTE IM PLEMENTADO.
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Item

Achado

Município (Relatório de
Arrecadação
por
Receita de Crédito de
2017).

Ações
realizada por meio de
guia de pagamento
gerado pelo sistema de
arrecadação.
1.2
Implantar
mecanismo
de
fiscalização por parte
do setor de tributação
sobre O recolhimento
do ISSON dos serviços
prestados
para
o
Município no qual este
figure como tomador;
Como?
Implantar mecanismo
de fiscalização.
1.3 - Implantar e
implementar
procedimentos
de
controle para que os
valores de arrecadação
tributária e dívida ativa
registrados
nos
sistemas
informatizados
de
arrecadação
sejam
consistentes
com
aqueles registrados na
contabilidade;
Como?
Implantar implementar
procedimentos
de
controle para que os
valores de arrecadação
tributária e dívida ativa.
1.4
Adotar
os
seguintes
procedimentos, com
relação
às
inconsistências
nos
registros contábeis com
o
sistema
de
arrecadação,
em
atendimento ao art. 85
da LF 4320/64 e do art.

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.
1.5 - O município está
trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.
Análise Técnica - NGF:
1.1 - A administração informou
que já realiza os procedimentos
destacados na proposta de
encaminhamento para este
subítem.
Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
necessidade de que toda
arrecadação de tributo seja
realizada por meio de guia de
pagamento
gerado
pelo
sistema de arrecadação no
modelo Febraban código de
barras inclusive quando o
Município for o tomador do
serviço.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.
1.2 - A administração informou
que já realiza os procedimentos
destacados na proposta de
encaminhamento para este
subítem.
Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
necessidade de implantação de
mecanismo de fiscalização por
parte do setor de tributação
sobre o recolhimento do ISSQN
dos serviços prestados para o
Município no qual este figure
como tomador.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
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Achado

Ações
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48 da LRF:

que a ação foi implementada.

a) Estabelecer por
meio de normativo
próprio uma rotina
padrão
para
a
conciliação
da
arrecadação,
da
inscrição
e
do
cancelamento
registrados no módulo
informatizado
de
contabilidade e no
módulo informatizado
de arrecadação;

1.3 - A administração informou
que já realiza os procedimentos
destacados na proposta de
encaminhamento para este
subítem.

b) Estabelecer por
meio de normativo
próprio uma rotina que
para realização de
correções
ou
anulações seja por
meio
de
novos
registros assegurando
a inalterabilidade das
informações originais
incluídas após sua
contabilização,
de
forma a preservar o
registro histórico de
todos os atos;
c) realizar a baixa
manual por pagamento
no
sistema
de
arrecadação por meio
de
processo
administrativo, fazendo
constar
a
documentação
suficiente
para
embasar o respectivo
registro contábil da
operação.
Como?
Estabelecer por meio
de normativo próprio
uma rotina padrão para
a
conciliação
da
arrecadação,
realização
de

Grau
de
Implementação

Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
necessidade de controle para
que os valores de arrecadação
tributária
e
dívida
ativa
registrados
nos
sistemas
informatizados de arrecadação
sejam
consistentes
com
aqueles
registrados
na
contabilidade;
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação foi implementada.
1.4
A administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento
dessa implementação.
Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
necessidade de estabelecer,
por meio de normativo próprio,
uma rotina padrão para a
conciliação da arrecadação,
realização de correções ou
anulações e realizar a baixa
manual por pagamento no
sistema de arrecadação.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação se encontra em
implementação.
1.5
A administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
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correções
ou
anulações e realizar a
baixa
manual
por
pagamento no sistema
de arrecadação.

procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento
dessa implementação.

1.5 - Implantar e
implementar
as
seguintes
funcionalidades
no
sistema
de
arrecadação:

Vale ressaltar que a proposta
de encaminhamento destaca a
necessidade de estabelecer
mecanismo no sistema que
mantenha o registro das
operações
de
inclusão,
exclusão ou alteração de
dados efetuados, relatórios
gerenciais,
ferramentas
exclusivas para baixa manual
por pagamento de créditos
tributários mecanismos de
validação.

a)
Mecanismo
no
sistema que mantenha
o
registro
das
operações de inclusão,
exclusão e alteração de
dados efetuados pelos
usuários que contenha,
no mínimo:
I – Código do usuário;
II
–
realizada;

Operação

Grau
de
Implementação

Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação se encontra em
implementação.
Conclusão:

III – Data e hora da
operação;
b) Relatórios gerenciais
que possibilitem a
discriminação de cada
baixa manual realizada
em um determinado
período e por tipo de
dívida
(lançada,
exigível/vencida
ou
dívida ativa) contendo
informações completas
da dívida e dos valores
(principal,
juros
e
outros
acréscimos)
devidos e efetivamente
pagos, usuário que
realizou a baixa e
número do processo
administrativo que o
autorizou, de forma a
subsidiar o controle
interno e a conciliação
a
ser
realizada
periodicamente com a

Considerando a completude
do presente item, presume-se
que o conjunto das ações
correspondentes ao mesmo
se encontram parcialmente
implementadas .
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Grau
de
Implementação

contabilidade;
c)
Ferramentas
exclusivas para baixa
manual por pagamento
de créditos tributários e
individualizados para
os já inscritos em
dívida ativa e os ainda
não inscritos (apenas
lançados);
d)
Mecanismos
de validação entre o
campo 'número de
processo" da tela de
baixas
manuais
(lançamentos e de
dívida ativa) e a lista de
processos abertos no
sistema de protocolo,
de forma a garantir que
nenhum usuário possa
completar uma baixa
manual sem a inserção
de um número de
processo já aberto no
sistema de protocolo.
Como?
Implantar
e
implementar
mecanismo no sistema
que
mantenha
o
registro das operações
de inclusão, exclusão
ou alteração de dados
efetuados, relatórios
gerenciais, ferramentas
exclusivas para baixa
manual por pagamento
de créditos tributários
mecanismos
de
validação.
2.14

AUSÊNCIA DE BAIXA
DE
CRÉDITOS
PRESCRITOS
Situação
1
–
Constatou-se
uma
grande quantidade de

Situação 1:
1.1 - Criar comissão
para levantamento dos
créditos
tributários
prescritos, destacando,
dentro do possível, as

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

-

O

Em
município

está

Implementaçã

Identificador: 89AD6-EB60B-1C45E

Visita
In
loco

Produzido em fase anterior ao julgamento

ACÓRDÃ0 T C- 845/2021
lc/fbc

Item

Ações

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

razões
da
não
cobrança eficiente no
tempo oportuno;

trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.

Como?

1.2 - O município está
trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.

Achado

créditos prescritos na
Relação de Dívida
Ativa por Contribuinte,
que
permanecem
constando como ativos
sem identificação de
judicialização ou não.
Ocorre que, atingido o
prazo de prescrição e
se não foram tomadas
as medidas (judiciais)
para
o
seu
recebimento, convém
que os créditos sejam
baixados para não
figurarem mais como
um
ativo
a
ser
realizado.

Criar comissão para
levantamento
dos
créditos
tributários
prescritos.
1.2 - Destacar os
créditos que tiveram
sua
prescrição
suspensa por processo
de cobrança ainda em
andamento
judicializada;
Como?
Destacar os créditos
que
tiveram
sua
prescrição suspensa.

Grau
de
Implementação
o15

1.3 - O município está
trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.
1.4 - O município está
trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.
1.5 - O município está
trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.
Análise Técnica - NGF:

1.3 - Proceder a baixa
dos
créditos
no
sistema,
mediante
processo administrativo
por
contribuinte,
devendo
ser
formalmente
documentado
e
motivado com clareza e
disponível para ser
examinado a qualquer
tempo;
Como?
Proceder a baixa dos
créditos no sistema,
mediante
processo
administrativo
por
contribuinte.
1.4

Normatizar
(Portaria,
instrução
normativa,
ordem de serviço, etc.)
os
procedimentos
15

-

Visita
In
loco

1.1 - Foi constatado uma
grande
quantidade
de
créditos
prescritos
na
Relação de Dívida Ativa por
Contribuinte,
que
permanecem
constando
como ativos sem identificação
de judicialização ou não.
Ocorre que, atingido o prazo
de prescrição e se não foram
tomadas
as
medidas
(judiciais)
para
o
seu
recebimento, convém que os
créditos sejam baixados para
não figurarem mais como um
ativo a ser realizado.
Nesse giro, a administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento

Este item é composto, em sua totalidade, por ações que o classificam como EM IM PLEM ENTAÇÃO.
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Achado

Ações
mínimospara
realizar
cancelamentos
de
créditos especificando
as diferentes rotinas a
serem adotadas em
caso de créditos já
inscritos em dívida
ativa,
de
créditos
lançados no próprio
exercício, de créditos
lançados em exercícios
anteriores e ainda não
inscritos e etc., de
forma a comunicar
claramente
esses
procedimentos
aos
agentes responsáveis
por
sua
operacionalização;
Como?
Normatizar (Portaria,
Instrução
normativa,
ordem de serviço, etc.)
os
procedimentos
mínimos para realizar
cancelamentos
de
créditos tributários.
1.5
Orientar
a
contabilidade
de
quando da prestação
de contas no Tribunal
de Contas, fazer nota
explicativa para deixar
claro o motivo das
baixas para justificar a
dedução da receita e
mencionar o número do
processo administrativo
instaurado.
Como?
Orientar
a
contabilidade
de
quando da prestação
de contas no Tribunal
de Contas.

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

dessa implementação.
Para este subitem, vale
ressaltar que a proposta de
encaminhamento destaca a
necessidade de se baixar tais
créditos, para que esses não
figurem mais como ativo a ser
realizado. Desse modo propõese
criar comissão para
levantamento dos créditos
tributários prescritos.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação se encontra em
implementação.
1.2 - Foi constatado uma
grande
quantidade
de
créditos
prescritos
na
Relação de Dívida Ativa por
Contribuinte,
que
permanecem
constando
como ativos sem identificação
de judicialização ou não.
Ocorre que, atingido o prazo
de prescrição e se não foram
tomadas
as
medidas
(judiciais)
para
o
seu
recebimento, convém que os
créditos sejam baixados para
não figurarem mais como um
ativo a ser realizado.
Nesse giro, a administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento
dessa implementação.
Para este subitem, vale
ressaltar que a proposta de
encaminhamento destaca a
necessidade de se destacar os
créditos que tiveram sua
prescrição suspensa.
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Grau
de
Implementação

Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação se encontra em
implementação.
1.3 - Foi constatado uma
grande
quantidade
de
créditos
prescritos
na
Relação de Dívida Ativa por
Contribuinte,
que
permanecem
constando
como ativos sem identificação
de judicialização ou não.
Ocorre que, atingido o prazo
de prescrição e se não foram
tomadas
as
medidas
(judiciais)
para
o
seu
recebimento, convém que os
créditos sejam baixados para
não figurarem mais como um
ativo a ser realizado.
Nesse giro, a administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento
dessa implementação.
Para este subitem, vale
ressaltar que a proposta de
encaminhamento destaca a
necessidade de se proceder à
baixa dos créditos no sistema,
mediante
processo
administrativo por contribuinte.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação se encontra em
implementação.
1.4 - Foi constatado uma
grande
quantidade
de
créditos
prescritos
na
Relação de Dívida Ativa por
Contribuinte,
que
permanecem
constando
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Grau
de
Implementação

como ativos sem identificação
de judicialização ou não.
Ocorre que, atingido o prazo
de prescrição e se não foram
tomadas
as
medidas
(judiciais)
para
o
seu
recebimento, convém que os
créditos sejam baixados para
não figurarem mais como um
ativo a ser realizado.
Nesse giro, a administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento
dessa implementação.
Para este subitem, vale
ressaltar que a proposta de
encaminhamento destaca a
necessidade de se normatizar
(Portaria, Instrução normativa,
ordem de serviço, etc.) os
procedimentos mínimos para
realizar cancelamentos de
créditos tributários.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação se encontra em
implementação.
1.5 - Foi constatado uma
grande
quantidade
de
créditos
prescritos
na
Relação de Dívida Ativa por
Contribuinte,
que
permanecem
constando
como ativos sem identificação
de judicialização ou não.
Ocorre que, atingido o prazo
de prescrição e se não foram
tomadas
as
medidas
(judiciais)
para
o
seu
recebimento, convém que os
créditos sejam baixados para
não figurarem mais como um
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Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

ativo a ser realizado.
Nesse giro, a administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento
dessa implementação.
Para este subitem, vale
ressaltar que a proposta de
encaminhamento destaca a
necessidade de orientar a
contabilidade de quando da
prestação de contas no
Tribunal de Contas.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a questão em tela, presume-se
que a ação se encontra em
implementação.
Conclusão:
Considerando a completude do
presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram em implementação.
2.15

CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PENDENTE
DE SOLUÇÃO E SEM
O
REGISTRO
ADEQUADO
Situação
1
Constatou-se
a
existência
de
contenciosos
administrativos fiscais
no
valor
de
R$150.300,38
pendentes de solução
desde 2015.

Situação 1:
1.1 - Observar o
princípio da duração
razoável
dos
processos
administrativo fiscais,
decidindo em caráter
definitivo
os
processos
no
940/2015
e
3585/2015;
Como?
Observar o princípio
da duração razoável

Resposta de Comunicação
00588/2020 – 5 e Resposta de
Comunicação 00587/2020 – 1:
Situação 1:
1.1 - O município está
trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.
1.2 - O município está
trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.
1.3

-

O

município

Parcialmente
Implementada
16

está

16

Este item é composto de ações em implementação e outras implementadas, de forma que em seu conjunto foi classificado
como PARCIALM ENTE IM PLEMENTADO.
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Item

Achado

Ações
dos
processos
administrativo fiscais.
1.2 - Implantar e
implementar
procedimentos
de
controle para que
suspensão
da
exigibilidade
de
créditos
tributários
pelos
motivos
expostos nos incisos
I, III, IV, V e VI do
artigo 151 do CTN,
atendam
aos
seguintes requisitos:

(I) sejam formalizados
em
processo
administrativo
que
contenham
a
motivação do fato que
autoriza a suspensão
da exigibilidade, com
a
respectiva
comprovação
documental ou sua
indicação;
(II) sejam registrados
no
sistema
informatizado
de
controle
da
arrecadação com o n'
do processo e o nome
do usuário, de forma
que seja possível
averiguar
as
suspensões
realizadas
em
determinado período
de tempo e os
usuários
que os
realizaram.
(III) contenham a
autorização expressa
da
autoridade
legalmente designada
para
autorizar
a
suspensão;
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Grau
de
Implementação

trabalhando para implantar os
procedimentos.
Em
andamento.
1.4 - Este é um procedimento
de
rotina
no
município.
Concluída.
Análise Técnica - NGF:
1.1 – A administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento
dessa implementação.
Para este subitem, vale
ressaltar que a proposta de
encaminhamento destaca a
necessidade de observar o
princípio da duração razoável
dos processos administrativo
fiscais.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação se
encontra em implementação.
1.2
A administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento
dessa implementação.
Para este subitem, vale
ressaltar que a proposta de
encaminhamento destaca a
necessidade de controle
quanto a suspensão da
exigibilidade de créditos
tributários.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
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Item

Achado

Ações
Como?
Implantar
implementar
procedimentos
de
controle para que a
suspensão
da
exigibilidade
de
créditos tributários.
1.3 - Implantar os
seguintes
procedimentos
de
controle
das
suspensões
de
exigibilidade
dos
créditos tributários no
sistema
de
arrecadação:
(I)
ferramentas
exclusivas
para
suspensão
da
exigibilidade
de
créditos tributários;
(II) bloqueio lógico
entre o campo de
número de processo
da tela de suspensão
com
a lista de
processos abertos no
sistema de protocolo,
de forma a garantir
que nenhum usuário
possa completar uma
suspensão sem a
inserção
de
um
número
de
processoválido;
(III) campo de motivo
de
preenchimento
obrigatório
com
opções
predeterminadas com
os motivos elencados
nos incisos l, III, IV, V
e VI do art.151 do
CTN.

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

presume-se que a ação se
encontra em implementação.
1.3 A administração
informou estar trabalhando
para
implementar
os
procedimentos atinentes a
proposta
de
encaminhamento,
não
indicando o detalhamento
dessa implementação.
Para este subitem, vale
ressaltar que a proposta de
encaminhamento destaca a
necessidade
de
procedimentos de controle
das
suspensões
de
exigibilidade dos créditos
tributários no sistema de
arrecadação.
Assim, considerando as
informações
da
Gestão
quanto a questão em tela,
presume-se que a ação se
encontra em implementação.
1.4 - Segundo informado pela
administração, procedimentos
de cobrança do crédito
tributário
são
adotados
rotineiramente no município.
Vale salientar que, de acordo
com
a
proposta
de
encaminhamento para o
presente subitem, deve-se
adotar todos procedimentos
de cobrança cabíveis a fim de
satisfazer
o
direito ao
recolhimento do montante
devido pelo contribuinte.
Assim,
considerando
as
informações da Gestão quanto
a
realização
desse
procedimento, presume-se que
a ação foi implementada.
Conclusão:

(IV)
relatórios
gerenciais
que

Considerando a completude do
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Item

Achado

Ações
possibilitem
a
discriminação
de
cada crédito com a
exigibilidade
suspensa em um
determinado período,
contendo usuário que
realizou a suspensão
e o número do
processo
administrativo que o
autorizou, de forma a
subsidiar o controle
interno
e
a
conciliação a ser
realizada
periodicamente com a
contabilidade;

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Grau
de
Implementação

presente item, presume-se que
o
conjunto
das
ações
correspondentes ao mesmo se
encontram
parcialmente
implementadas .

Como?
Implantar
os
procedimentos de
controle: ferramentas
exclusivas, Bloqueio
lógico, campo de
motivo
de
preenchimento
obrigatório
e
relatórios gerenciais
que possibilitem a
discriminação
de
cada crédito com a
exigibilidade
suspensa em um
determinado período.
1.4 - Constituído o
crédito
tributário,
adotar
todos
procedimentos
de
cobrança cabíveis a
fim de satisfazer o
direito
ao
recolhimento
do
montante devido pelo
contribuinte.
Como?
Adotar
todos
procedimentos
de
cobrança cabíveis a
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Item

Achado

Informações do Controle
Interno/Análise Técnica NGF

Ações

Grau
de
Implementação

Visita
In
loco

fim de satisfazer o
direito
ao
recolhimento.

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
subscrevendo em todos os termos o entendimento técnico e do Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO TC-845/2021 – PRIMEIRA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. DETERMINAR ao Prefeito Municipal de Boa Esperança que conclua a
implementação de todas as ações atinentes aos itens do Plano de Ação homologado
pelo Acórdão 00202/2019-7 – Primeira Câmara, até o dia 31/12/2021;
1.2. DETERMINAR ao

Controle Interno

do

Município, para

que proceda ao

monitoramento do cumprimento do presente Plano de Ação, encaminhando, a este
Tribunal de Contas, o resultado do referido monitoramento ao final do exercício de
2021, conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei
complementar 621, de 08 de março de 2012;
1.3. NOTIFICAR o Prefeito Municipal (em exercício) e o Presidente da Câmara
Municipal (em exercício) acerca da disposição contida no parágrafo único do artigo
11 da LC nº 101/2000 – LRF, que poderá ensejar em penalidade ao Município de
Boa Esperança, concernente a vedação das transferências voluntárias ao Ente que
não instituir, prever e arrecadar tributos de sua competência.
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/07/2021 – 31 ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente) Sebastião Carlos
Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Subsecretária das Sessões
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