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Ofício/UCCI nº 04/2020                              Santa Teresa-ES, 25 de agosto de 2020. 
 
 
Da: Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES – 

Margareti Aparecida Novelli Cosme (Controlador Geral Interno) 

 
Para: Tribunal de Contas do Estado do ES 
 
Assunto: Auditoria Ordinária – Administração Tributária 
 
Processo: TC 01321/2018-1 
 
Ofício: 02056/2019-1 
 
Acórdão: TC 265/2019 

 
 
Senhor (a) Secretário, 
 
Faço uso do presente para encaminhar o 4º Relatório contendo as ações realizadas até o 

momento no município de Santa Teresa-ES, referente ao Plano de Ação da Receita Tributária 

conforme acórdão TC 265/2019.  

 

Encaminho em anexo os documentos, processos e relatórios que fazem parte destas ações. 

 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 
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Plano de Ação da Receita Tributária - Cronograma das Ações 
Realizadas 2020 (4° Relatório). 

 
 

2.1 – Legislação Tributária não disponibilizada adequadamente para consulta - Ação Concluída 

 
Ação concluída e já comprovada nos documentos encaminhados anteriormente ao Tribunal de Contas através do 

Protocolo nº 09243/2019-2.       

 
 
2.2 – Ausência de Revisão de Planta Genérica de Valores – PGV 
 

Ação 01: Prazo 

Foi nomeada comissão encarregada da 
Revisão da Planta Genérica de Valores através 
da Portaria nº 268/2018 de 21/08/2018. Foram 
realizadas as alterações por força da revisão do 
código Tributário. 

Ação concluída e já comprovada nos 
documentos encaminhados anteriormente ao 
Tribunal de Contas através do Protocolo nº 
09243/2019-2. 
 

Inicio: 08/2018 
(Concluída 

em relação a 
criação da 
comissão e 
revisão da 

PGV). 
 
 

Não foi 
concluída por 

motivo de 
rejeição do 

Projeto de Lei. 

Ação 02: 

Através do processo nº 015.711/2018 foi 
enviado o Projeto de Lei complementar a 
Câmara Municipal referente à atualização do 
Código Tributário e Planta Genérica de Valores, 
escalonada por 6 anos. 

Projeto de Lei REJEITADO POR 
UNANIMIDADE pela Câmara Municipal no dia 
12/11/2019. 

 

Como já foi informado nos documentos encaminhados anteriormente ao Tribunal de Contas através do Protocolo nº 

09243/2019-2, 17.386/2019-1 e 05737/2020-7 foi encaminhado à Câmara Municipal o processo 015.711/2018, 

referente o Projeto de Lei Complementar, contendo a Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, porém o 

mesmo foi Rejeitado por Unanimidade pela Câmara Municipal na 39ª sessão ordinária realizada no dia 12 de 

novembro de 2019. 

 

Assim sendo, e esta UCCI solicitou novamente a Secretaria Municipal da Fazenda que reenviasse o Projeto de Lei do 

Código Tributário a Câmara Municipal neste exercício de 2020, tendo em vista que o prazo final da maioria das ações 

se dará no exercício de 2020 e muitas delas dependem da aprovação do Código Tributário Municipal. 

 

Diante desta situação o Prefeito Municipal se manifestou alegando que não houve mudanças na composição da 

Câmara Municipal e entende que desta forma não haverá mudanças no entendimento do Legislativo sobre a matéria 

e recomendou a comunicação ao TCE/ES solicitando a prorrogação do prazo para atualização do CTM. 
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Sendo assim, o Sr. Prefeito municipal requereu ao Tribunal de Contas do ES através do protocolo 07402/2020-9 de 

01/07/2020, solicitação de manifestação em relação aos itens referente ao Acórdão TC 265/2019 que se refere ao 

Plano de Ação da Receita Tributária Homologado, quais sejam: 

 

I – Do Código Tributário Municipal 

2.2 - Ausência de Revisão de Planta Genérica de Valores – PGV  

2.13 - Cobrança ilegal de Taxa de Limpeza Urbana 

2.14 - Cobrança ilegal de Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos 

 

- Quais providências a serem adotadas em virtude de o legislativo municipal ter rejeitado à unanimidade o projeto de 

lei do Novo Código Tributário. 

 

II – Cadastro Imobiliário não Fidedigno 

2.9 - Cadastro Imobiliário não Fidedigno 

 

- Dilação de prazo para conclusão 

 

III – Adequação da Procuradoria Municipal 

2.6 - Inexistência de Carreira Efetiva de Procurador Municipal 

 

- Seja emitida resposta formal acerca do requerimento contido no Protocolo anteriormente enviado (TC 19.057/2019-1 

de 22/11/2019). 

- Caso seja o entendimento desta corte de contas que deva ser realizado concurso e adequada a legislação relativa a 

Procuradoria Municipal, que seja concedido um novo prazo em virtude das considerações contidas no requerimento. 

 

❖ Segue em anexo cópia do Protocolo 07402/2020-9 de 01/07/2020. 

 

2.3 – Concessão irregular de Benefícios Fiscais 
 

Ação 01: Prazo 

Foi solicitado ao setor de Cadastro Urbano, 
através do processo 010.714/2018 de 
07/08/2018 informações sobre a concessão 
de benefícios fiscais concedidos em favor de 
contribuintes no exercício de 2017 
verificando a regularidade da concessão e a 
existência de processo administrativo e se 

O setor de Cadastro Urbano realizou o 
levantamento dos contribuintes que obtiveram 
concessão de benefícios fiscais concedidos no 
exercício de 2017. (fls. 06 a 19 do processo 
010.714/2018). 

Inicio: 08/2018 
Final: 12/2019 

(levantamento - 
ação concluída). 
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as concessões estão amparadas em Leis 
municipais específicas. 

 
 
 

Notificação 
realizada e 

comprovada 
através de 

documentos 
encaminhado ao 
TCE. Protocolo: 
17386/2019-1 e  
05737/2020-7. 

 
 
 
 
 
 
 

(Concluída) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Concluída) 
 
 

Ação 02:  

Caso não tenha sido formalizado processo 
administrativo ou a documentação esteja 
incompleta, notificar os contribuintes 
beneficiados visando a Ratificação dos 
atos com as informações e documentos que 
comprovem a manutenção da condição de 
isentos ou imunes, formalizando o devido 
processo administrativo caso ainda não 
exista; 

Foi realizada a notificação aos contribuintes 
identificados no processo: 010.714/2018. 
 
O comprovante das notificações emitidas foi 
encaminhado no Relatório anterior – Protocolo: 
05737/2020-7. 

Ação 03: 

Em caso da não regularização, 
efetuar lançamentos de ofício através de 
regular notificação destes contribuintes, 
observando o prazo de (5 anos a contar do 
fato gerador do tributo); 

O setor de Cadastro Urbano realizou a 
conferencia da documentação apresentada pelos 
contribuintes elaborou um relatório para informar 
a situação dos que atenderam a legislação e dos 
que não atenderam e serão lançados em dívida. 
 
No relatório anteriormente enviado, foi informado 
através do processo interno 4234/2020 o 
resultado do levantamento realizado: 
De acordo com o levantamento realizado pelo 
setor tributário: 
- Total Contribuintes: 44 

- Notificações Entregues: 36 
 - Contribuintes Não Notificados/ Localizados: 07 
- Justificado: 01 
- Contribuintes que Entregaram a Documentação: 19 
- Contribuintes que pagaram: 07 
- Contribuintes Que não entregaram a documentação e 
não pagaram:09 
- Contribuintes que serão notificados via edital: 06 
 

A Secretaria Municipal da Fazenda notificou 8 
contribuintes via Edital, pois não houve sucesso 
na entrega dos ofícios, pois os mesmos não 
foram localizados. Segue em anexo a cópia do 
Edital SMFA 002/2020. 
 
Posteriormente, 03 contribuintes entregaram a 
documentação pertinente e os contribuintes 
notificados via edital foi feito o lançamento da 
cobrança. 
 
Também realizamos o mesmo levantamento dos 
exercícios de 2018 e 2019. 

Ação 04: 

Revisar a IN que dispõe sobre Imunidades e 
Isenções 

Ação concluída e já comprovada nos documentos 
encaminhados anteriormente ao Tribunal de 
Contas através do Protocolo nº 09243/2019-2. 

Ação 05: 
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Implementar no sistema de arrecadação 
campos específicos para o registro do tipo 
de benefício concedido e da fundamentação 
legal correspondente. 

Ação concluída e já comprovada nos documentos 
encaminhados anteriormente ao Tribunal de 
Contas através do Protocolo nº 09243/2019-2. 

 
(Concluída) 

 
 
 
 

(Concluída) 

Ação 06: 

Registrar o resultado dessa revisão geral em 
processo administrativo municipal para 
futura apresentação quando do 
monitoramento de auditoria, fazendo constar 
menção expressa e conclusiva sobre cada 
item dos procedimentos acima descritos. 

O setor de cadastro urbano formalizou o processo 
interno número 010.714/2018 que se refere ao 
levantamento de todos os benefícios fiscais 
concedidos em favor de contribuinte no 
exercício/17. O mesmo se encontra arquivado no 
setor tributário. 
Também realizamos o mesmo levantamento dos 
exercícios de 2018 e 2019. 

 
Segue em anexo o Edital de Notificação nº 002/2020. 

 

 

2.4 – Não provimento de Carreira específica de Fiscalização prevista em Lei – Ação Concluída. 

2.5 – Inexistência de Carreira Específica para exercício de atividades de Fiscalização - Ação Concluída. 

 

Ação 01: Prazo 

Foi solicitado através do processo nº 002359/2019 de 
12/02/2019, a elaboração de Projeto de Lei que crie o 
Cargo de Fiscal de Tributos de Nível Superior.  

Enviado projeto de Lei à Câmara 
Municipal para criação do Cargo em 
29/08/2019. 
Foi aprovada a Lei Complementar nº 
028/2019 de 23/12/2019, a qual adequa o 
cargo de Fiscal Tributário – Nível 
Superior. 

 
 
O artigo 6º da referida Lei – letra “e” – 
alterou o quantitativo de vagas do cargo 
de Fiscal Tributário   de 16 para 03 vagas. 
 
 
 
O artigo 7º da referida Lei EXTINGUE o 
cargo de Agente de Arrecadação. 

 
Concluída 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluída 
 
 
 
 
Concluída 
 

Ação 02: 

É necessário que se adeque o número de vagas 
existentes/preenchidas de acordo com a realidade do 
município, pois o plano de cargos de fiscal tributário no 
município faz previsão de 16 cargos de carreira, aonde 
somente 03 das vagas são providas pelo município. 

Ação 03: 

Também, que se verifique a respeito do cargo de 
Agente de arrecadação para alteração de suas 
atribuições que são conflitantes com as de fiscal 
tributário, ou que o cargo seja extinto. 

 
Ação concluída e já comprovada através do 3º Relatório de monitoramento das ações. 
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2.6 – Inexistência de Carreira Efetiva de Procurador Municipal 
 

Ação 01: Prazo 

Foi solicitado através do processo nº 017040/2018 de 
11/12/2018, a elaboração de Projeto de Lei que crie o 
Cargo de Procurador Jurídico de carreira efetiva. 

Foi enviado projeto de Lei à Câmara 
Municipal para criação do Cargo em 
29/08/2019. 
Posteriormente, em novembro de 2019, 
foi solicitado pelo Sr. Prefeito Municipal a 
retirada momentânea do projeto de lei 
tendo em vista a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre a não 
obrigatoriedade de os municípios 
possuírem o cargo efetivo de Advogado 
Público. 
A Procuradoria Jurídica do Município de 
Santa Teresa, solicitou manifestação 
junto ao Tribunal de Contas sobre o 
assunto, através do protocolo TC 
19.057/2019-1, e caso o posicionamento 
da Corte seja manter o item de criação do 
cargo, solicitou também esclarecimentos 
quanto ao Projeto de Lei que foi 
encaminhado em anexo ao protocolo. 
 
 
Foi elaborado a Minuta do Projeto de Lei 
que Reorganiza e Reestrutura a 
Procuradoria do Município. Ainda não foi 
encaminhada ao Legislativo. 
 
 
Estamos aguardando a resposta do 
Tribunal de contas já citada acima para 
os demais encaminhamentos. Porém, 
esta UCCI solicitou mesmo assim o 
encaminhamento do Projeto de Lei ao 
Legislativo Municipal (processo interno: 
4215/2020). 
 
Será realizado após a aprovação de Lei. 
 

Início: 
imediato 

 
Final: 

30/12/2020 
 
 
 
 
 
 

(Aguardando 
manifestação 
para o envio 
ou não do 

projeto de Lei 
ao Legislativo) 
 

Ação 02: 

Extinguir os atuais cargos comissionados de 
procurador jurídico municipal a medida da nomeação e 
posse dos efetivos; 

Ação 03: 

Promover a alteração das atribuições do cargo de 
assistente jurídico, adequando-o ao conceito do cargo 
comissionado (direção, chefia e assessoramento), pois 
o mesmo remete a execução de atividades finalísticas 
conflitantes com a do Procurador Jurídico Municipal, ou 
extinguir o cargo. 

Ação 04: 

Realização de Concurso Público para provimento das 
vagas. 

 
No 3º Relatório de Monitoramento das Ações encaminhado ao TCE (05737-2020-7), foi informado o Protocolo nº 

19057/2019-1 de 22/11/2019, que se refere a pedido de manifestação ao TCE/ES, em relação a decisão do Supremo 

Tribunal Federal sobre a não obrigatoriedade de os municípios instituírem Procuradoria Municipal.  

 

Esta UCCI solicitou a Procuradoria Municipal, através do processo interno 4215/2020 a criação do cargo de 

Advogado Público e a adequação dos demais cargos conforme homologado no Plano de Ação da Receita Tributária, 

tendo em vista que o TCE pode demorar a responder o questionamento e ao fazê-lo pode manter o item homologado  
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por força da auditoria realizada no município, e o prazo final homologado para o atendimento deste item é 30/12/2020 

(Lei aprovada de criação do Cargo), conforme ação apresentada pelo município e homologada no Tribunal. 

 

O Sr. Prefeito municipal requereu ao Tribunal de Contas do ES através do protocolo 07402/2020-9 de 01/07/2020, 

solicitação de manifestação em relação aos itens referente ao Acórdão TC 265/2019 que se refere ao Plano de Ação 

da Receita Tributária Homologado, sendo que um deles é justamente referente ao cargo de procurador municipal de 

provimento efetivo: 

 

III – Adequação da Procuradoria Municipal 

2.6 - Inexistência de Carreira Efetiva de Procurador Municipal 

- Seja emitida resposta formal acerca do requerimento contido no Protocolo anteriormente enviado (TC 19.057/2019-1 

de 22/11/2019). 

- Caso seja o entendimento desta corte de contas que deva ser realizado concurso e adequada a legislação relativa a 

Procuradoria Municipal, que seja concedido um novo prazo em virtude das considerações contidas no requerimento. 

 

❖ Segue em anexo cópia do Protocolo 07402/2020-9 de 01/07/2020. 

 

 
2.7 – Não priorização de Recursos a Administração Tributária 
 

Ação 01: Prazo 

É necessário implantar a Nota fiscal 
eletrônica, com funcionalidades essenciais 
para o auxílio à fiscalização e ao controle do 
ISS, especialmente o controle e emissão de 
guias de pagamento e relatórios de 
movimento econômico e pagamento. 

Ação concluída e já comprovada nos documentos 
encaminhados anteriormente ao Tribunal de Contas 
através do Protocolo nº 09243/2019-2. 
 

Ação 01: 
 

(Concluído) 
 
 
 
 
 

Ação 02: 
Inicio: 09/18 

(ação 
constante). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ação 02: 

Ausência de capacitação dos servidores 
visando o desempenho eficiente das 
atividades típicas da administração tributária; 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Foram realizadas capacitações informadas nos 
relatórios anteriores sob os números de protocolos 
03/2019-2, 17386/2019-1 e 05737/2020-7. 
 
Neste período, foram realizadas as capacitações: 
Servidora: Maria Aparecida Buzzato Silva 
- Arrecadação Municipal e a Pandemia da Covid 19; 
- 5 Medidas para aumentar a Arrecadação Tributária 
Municipal Pós Pandemia; 
- Arrecadação Municipal – como fica a cobrança de 
taxas após a lei de liberdade econômica; 
- Políticas públicas de Incentivo aos Pequenos 
Negócios. 
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- Arrecadação Municipal - O papel das carreiras de 
Fiscalização – Distinção entre Tributária e Posturas. 
 
Servidora: Adelaide Comper 
- Arrecadação Municipal – como fica a cobrança de 
taxas após a lei de liberdade econômica; 
- Arrecadação Municipal e a Pandemia da Covid 19; 
- Arrecadação Municipal - O papel das carreiras de 
Fiscalização – Distinção entre Tributária e Posturas. 
 
Servidor: Luiz Alberto Sheppa 
- Arrecadação Municipal e a Pandemia da Covid 19; 
- Arrecadação Municipal - O papel das carreiras de 
Fiscalização – Distinção entre Tributária e Posturas. 
 
Servidor: Matheus Maifredi 
- Arrecadação Municipal - O papel das carreiras de 
Fiscalização – Distinção entre Tributária e Posturas. 
 
Servidor: Sinval Antonio Tofoli-  
- Arrecadação Municipal e a Pandemia da Covid 19 
- Arrecadação Municipal - O papel das carreiras de 
Fiscalização – Distinção entre Tributária e Posturas. 
 
Servidora: Brunela Madeira Comério 
- Arrecadação Municipal - O papel das carreiras de 
Fiscalização – Distinção entre Tributária e Posturas. 
- Arrecadação Municipal e a Pandemia da Covid 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ação 03: 
Treinamento 

em NFE 
realizado. 

(Concluído) 

Ação 03: 

Ausência de capacitação no sistema de TI 
contratado. 
 

Ação concluída e já comprovada nos documentos 
encaminhados anteriormente ao Tribunal de Contas 
através do Protocolo nº 09243/2019-2. 

 

Segue em anexo os comprovantes das capacitações realizadas no período.  

 

 

2.8 – Inexistência de Previsão Orçamentária para a Administração Tributária e/ou Registro Irregular da 

Execução de suas Despesas - Ação Concluída 

 
Ação concluída e já comprovada nos documentos encaminhados anteriormente ao Tribunal de Contas através do 

Protocolo nº 09243/2019-2. 
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2.9 – Cadastro Imobiliário não Fidedigno 
 

Ação 01: Prazo 

Estabelecer um cronograma para conclusão da 
atualização cadastral e uma verificação nos imóveis 
divergentes para acerto no Sistema de Cadastro Geral 
imobiliário do Munícipio.  

Está sendo realizada a atualização 
cadastral conforme processo 7406/2019.  
Foi elaborado relatório dos contribuintes 
que não possuem CPF ou identidade no 
Cadastro Municipal. 
 
Através do Processo interno 
014.391/2019, nos foi enviado a primeira 
relação das inscrições atualizadas que já 
foi encaminhada ao TCE através do 
protocolo nº 17386/2019-1. 
 
Foi solicitado ao setor de Cadastro 
Urbano novas informações em relação a 
atualização cadastral. O setor nos 
encaminhou uma nova relação de 
inscrições atualizadas referente ao 
período de 16/04/20 a 15/07/20. 
 
Foi identificado na relação de 
contribuintes sem CPF que muitos desses 
contribuintes (201) não pertencem ao 
Município de Santa Teresa, e sim ao 
município de São Roque do Canãa, que 
foi emancipado no em 15/12/1995. 
 
Foi solicitado a empresa E&L o acerto no 
cadastro imobiliário do município, para 
que os que não possuem lançamento 
existente e que não irão prejudicar os 
registros de Dívida Ativa, sejam excluídos 
do sistema de receitas tributárias e não 
tributárias. 
 

 
Inicio: 

01/09/2018 
 
 
 

Final: 
31/12/2020 

Ação 02: 

Solicitar as concessionárias de serviços públicos o 
acesso a seus cadastros de clientes e unidades 
residenciais. 

Através do processo interno nº 4436/2020 
foi elaborada a minuta de convênio de 
Cooperação técnica e financeira entre o 
município e a Cesan.  
O Convênio foi elaborado e encaminhado 
à Cesan que devolveu preenchido no dia 
12/08/2020 e foi para análise e parecer 
da Procuradoria jurídica do município. 
Após, o convenio será assinado pelas 
partes e assim que esta etapa for 
concluída, enviaremos o convênio já 
finalizado. 

Ação 03: 

Firmar parceria com os Agentes Comunitários de Saúde Sugestão: Ofício solicitando a Secretaria 
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do município, que em visita aos domicílios, possam 
apoiar o setor de cadastro urbano coletando as 
informações para a atualização cadastral necessária. 

de Saúde informações do cadastro no 
SUS dos contribuintes.  

 
 

 

Segue anexado a este processo a 3ª Relação com as inscrições atualizadas até a data de 15/07/2020. 
 
Segue anexado cópia do e-mail encaminhado à Cesan solicitando sobre a assinatura do Convênio. 
 
Segue cópia do e-mail enviado a empresa E&l solicitando o acerto/exclusão de contribuintes que não pertencem ao 

Município de Santa Teresa, e sim ao município de São Roque do Canãa. 

 
Segue anexado cópia do e-mail da Cesan, da Tramitação do Processo e da minuta preenchida convênio referente ao 

Acordo de Cooperação Técnica entre o município e a Cesan. 

 

 
2.10 – Irregularidades nos procedimentos Fiscalizatórios de Maximização da Arrecadação 
 
 

Ação 01: Prazo 

Criar um cronograma de fiscalização 
baseado no sistema de Nota Fiscal 
Eletrônica: 

• - De acordo com o Ramo/atividade; 

• - Queda de faturamento anterior; 

• - A quantidade de Nota Fiscal emitida; 

• - ISS Bancário e Construção Civil (analises 
dos relatórios apresentados apurando 
divergências); 

• - Demais denúncias e apurações.  

Foi criado um novo cronograma de Ações de 
Fiscalização Tributária para 2020. 
 
Através do processo nº 4214/2020 foi solicitado ao 
setor de fiscalização tributária os relatórios e os 
documentos que comprovem a realização das ações 
ali descritas no período de janeiro e fevereiro/2020 
conforme abaixo. 
 
Obs: foi informado a esta UCCI que no mês de janeiro 
de 2020 os três fiscais tributários que compõem o 
quadro de servidores da secretaria municipal da 
fazenda se encontravam de Férias, motivo pelo qual 
não foi realizada nenhuma ação neste mês. 

Inicio: 
09/2018 

Final: 
A ação após 
implantada, 
deverá ser 
rotineira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Em 
andamento) 

 
 
 
 

 
- Foram emitidos 3 autos de infração no mês de fevereiro/2020. 
- Foi realizada no período 36 Diligências em processos de avaliação de Bens (ITBI);  



                   

              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
            Estado do Espírito Santo 

 
 

 
 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

- 02 Diligências em processo de aditamento de contrato,  
- 01 Fiscalização de empresa optante pelo Simples Nacional (Basi Cons.Agr. Ltda-ME) 
- Foram realizados credenciamentos no sistema de Nota Fiscal Eletrônica  
- Foram recebidos e encaminhados processos de inscrição, baixa a alteração na Junta Comercial: 
32 protocolos. 
-Autenticação de livro Diário das empresas: 24 livros 
- Foram cadastradas Notas Fiscais de Produtor Rural: 70 cadastros. 
 
Obs.: No mesmo processo, consta Declaração da Procuradora Geral do Município informando que 
os servidores Brunela Madeira Comério e Luiz Alberto Sheppa (fiscais tributários) ficaram à 
disposição da Secretaria Municipal de Saúde em apoio a Vigilância Sanitária Municipal no período 
de 12/03 a 20/05 para apoio ao combate a pandemia do Covid 19. 
 

 

 
Este período compreendeu os meses de maior impacto e mudanças por força da Pandemia da 
COVID 19, inclusive em relação aos trabalhos realizados no município. Muitos setores fecharam por 
causa do isolamento, outros trabalharam em horários reduzidos e outros em Home office. Servidores 
de grupos de risco foram afastados de suas atividades e outros foram realocados para ajudar os 
setores que mais necessitavam naquele momento. 
Isto impactou um pouco nos trabalhos de fiscalização, e por este motivo alguns trabalhos não foram 
realizados. 
A equipe de fiscalização tributária, como já citado acima, teve dois servidores realocados para a 
Secretaria Municipal de Saúde em apoio a vigilância sanitária municipal, no período de 12/03/2020 a 
20/05/2020, durante todos os dias da semana. 
 
- Foram verificados os processos: 7362/2020, 7468/2020 referente a pedidos de alteração e baixa 
do CNPJ. O processo 7996/2020 ainda está em análise. 
- Foram realizadas notificações aos profissionais liberais com assinatura do Termo de compromisso 
e responsabilidade e relação ao período da pandemia, para posterior abertura de um processo de 
notificação aos órgãos de classe. 
- Não foram realizadas ações fiscalizatórias em atividades de shows e eventos devido a não ter sido 
realizado nenhum evento neste período. 
- A entrega de carnês de contribuinte do ISS Fixo foi prorrogada para o mês de julho deste ano. 
- A entrega de notificação de Dívida Ativa foi postergada. 
- Foram realizadas avaliação de Bens Imóveis para lançamento de ITBI conforme processos: 
2726/20, 2728/2, 2729/20, 3726/20, 2249/20, 2531/20, 486/20, 2437/20, 2727/20, 4448/20, 5432/20, 
3900/20, 4190/20, 304/20, 4447/20 e 3630/20. 
- Foram realizados credenciamentos e orientação no sistema de Nota Fiscal Eletrônica. 
- Foram realizados 17 protocolos de processos relativos à constituição, alteração e baixa e 
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encaminhados a Junta Comercial. 
- Foram realizadas 32 autenticações de Livros Diários. 
- A entrega de carnês de IPTU foi prorrogada devido a Pandemia, para o mês de agosto. 
- Pedidos de Opção do Simples Nacional para CNPJ em início de atividades - Todo o mês é 
verificado as empresas novas que pedem o credenciamento de Nota fiscal eletrônica e a fiscalização 
verifica se a mesma está regular perante o município acessando o sistema de NF Eletrônica. 
A empresa estando regular, a fiscalização libera o acesso ao sistema de NF”e; 
Estando irregular, não ocorre a liberação do credenciamento e solicita a regularização perante o 
município. 
Não foi realizado neste período o acesso através do sistema do Simples Nacional quanto ao 
enquadramento, ficando para ser feito no mês Outubro abrangendo todas as empresas que 
sofreram alteração em relação a opção pelo Simples Nacional no exercício. 
- O treinamento e estudo dos Balancetes referente as Instituições Financeiras foi prorrogado para o 
mês de junho/2020, devido ao apoio dos fiscais ao combate a pandemia do Covid 19. 
 
O setor de fiscalização tributária também realizou fiscalização em empresas do simples nacional 
conforme abaixo: 
Inscrição: 31956 – Processo: 5714/2020 - Inscrição: 31950 – Processo: 5715/2020 
Inscrição: 31518 – Processo: 5716/2020 - Inscrição: 31878 – Processo: 5718/2020 
Inscrição: 31848 – Processo: 5719/2020 - Inscrição: 31735 – Processo: 5720/2020 
Inscrição: 31917 – Processo: 5721/2020 - Inscrição: 20384 – Processo: 5722/2020 
Inscrição: 30644 – Processo: 5723/2020 - Inscrição: 31794 – Processo: 5724/2020 
Inscrição: 31869 – Processo: 5725/2020 - Teodoro Friederich-Processo: 4191/2020 
Rafael Neto – processo: 5158/2020 - Inscrição: 31902 – Processo: 5373/2020 
Inscrição: 31849 – Processo: 5374/2020 - Inscrição: 32248 – Processo: 5375/2020 
Inscrição: 21280 – Processo: 5376/2020 - Inscrição: 30803 – Processo: 5377/2020 
Inscrição: 30507 – Processo: 5378/2020 - Inscrição: 22799 – Processo: 5388/2020 
Inscrição: 31507 – Processo: 5389/2020 - Inscrição: 21292 – Processo: 5390/2020 
Inscrição: 13921 – Processo: 5391/2020 - Inscrição: 31791 – Processo: 5392/2020 
Inscrição: 31227 – Processo: 5393/2020 - Inscrição: 31365 – Processo: 5394/2020 
Inscrição: 32042 – Processo: 5395/2020 - Inscrição: 21802 – Processo: 5396/2020 
Inscrição: 31069 – Processo: 5397/2020 - Inscrição: 31035 – Processo: 5398/2020 
Inscrição: 21051 – Processo: 5399/2020 - Inscrição: 31051 – Processo: 5400/2020 
Inscrição: 31135 – Processo: 5401/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(em 
andamento) 

 
 
 
 
 
 
 

(Concluída) 
 
 
 
 

(Concluída) 

Ação 02: 

Não há fiscalização dentro do município 
relativamente a instituições financeiras; 
 
 
 

A empresa fornecedora do sistema esteve no 
município nos dias 16, 17 e 18/03/2019 treinando os 
fiscais tributários nos sistemas de: ISS Bancário, Nota 
Fiscal de Serviço Eletrônica e Sistema Tributário.  

Conforme o Cronograma de Fiscalização Tributária, a ação está prevista para: 
Março a maio: Estudo de Balancetes e Declarações das Instituições Financeiras 
Junho a agosto: Estudo de Balancetes e Declarações das Instituições Financeiras 
Setembro a outubro: Ação Fiscalizatória – Atividade das Instituições Financeiras 

Ação 03: 

O município não dispõe de procedimentos 
capazes de aferir regularmente a 
movimentação econômica das instituições 
bancárias para fins de ISS; 

Foi implantado o sistema de ISS Bancário em 
maio/2018. 
 

Ação 04: 

Não efetua ações fiscais em diligencia A fiscalização Tributária passou a identificar os 
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externa em contribuintes de construção 
civil, para averiguação da retenção do ISS; 

contribuintes registrados que não emitem NF por meio 
do sistema de NFe. 

 
 
 
 

(Concluída) 
 

 

Ação 05: 

O município não dispõe de procedimento 
de conciliação entre o faturamento 
declarado no site da Receita Federal, por 
intermédio do Portal do Simples Nacional, 
e o total de documentos fiscais emitidos e 
declarados a Prefeitura; 

Foi resolvida com a implantação do Sistema de Nota 
Fiscal Eletrônica. 
A fiscalização Tributária acessa os dados da Receita 
Federal por meio do sistema G-simples 
disponibilizados aos municípios pela Amunes. 

 
 
Em relação ao ISS Bancário ainda não houve fiscalização. 
 
O setor de fiscalização tributária nos encaminhou através do processo interno 4214/2020, novo Cronograma de 
Fiscalização Tributária para o exercício de 2020 e as ações realizadas no período de: Janeiro a Maio/2020. 
 
Segue anexado a Declaração emitida pela Procuradoria Jurídica Municipal referente a disposição dos servidores 
Brunela Madeira Comério e Luiz Alberto Sheppa (fiscais tributários) para apoio a vigilância sanitária municipal no 
período da Pandemia. 
 

 

2.11 – Inexistência de Fiscalização do ITBI 

2.12 – Irregularidade no Arbitramento do ITBI 

Ação 01: Prazo 

Realizar procedimento de fiscalização do ITBI 
através de confronto do valor da base de 
cálculo do imposto declarado pelo contribuinte e 
do valor de mercado do imóvel objeto da 
transmissão, avaliado pela administração ou 
constante de banco de dados de valores de 
transações imobiliárias ocorridas no município, 
através de implementação de procedimentos 
administrativos necessários a fiel avaliação do 
valor de mercado. 
 
Foi solicitada informações através do processo 
interno número 4213/2020. 

O código Tributário Municipal já evidencia em 
seus artigos 248 e 249 os procedimentos para 
avaliação dos Bens Imóveis. A comissão está 
utilizando as orientações contidas na Auditoria 
para o cálculo do ITBI. 
 
Através do processo interno nº 4213/2020, esta 
UCCI solicitou ao Setor de ITBI do município se 
as medidas contidas na auditoria para o cálculo 
de ITBI foram adotadas. 
 
Foi realizada a notificação dos corretores de 
imóveis para apresentarem tabelas (planilhas) 
dos valores atribuídos no mercado imobiliário a 
fim de comparação de valores. Foram notificadas 
09 corretoras e até o momento somente uma 
respondeu a notificação.   
 
A secretaria da Fazenda nos informou que as 
orientações do cálculo do ITBI foram adotadas e 
nos encaminhou cópia das tabelas utilizadas 
atualmente de acordo com as NBR 14653-1 e 
14653-2 e cópia de uma guia de transmissão 
expedida recentemente para conhecimento. 
 
Também nos foi informado que as medidas 

Inicio: 
08/2018. 

Final: 
Imediatamen

te após a 
alteração do 

decreto 
municipal. 

 
 
 
 
 

(Concluída) 
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adotadas contribuíram grandemente para o 
aumento da arrecadação que pode ser observada 
comparando-se os balancetes dos períodos de 
julho/2019 e julho/2020, ainda que em meio ao 
cenário da Pandemia. 
 
Também está sendo elaborada a nova versão da 
Instrução Normativa do Sistema de Tributos – 
STB Nº 08/2014 versão 02 que dispõe sobre os 
critérios e procedimentos sobre avaliação, 
lançamento e cobrança do Imposto de 
Transmissão de Bens Inter Vivos-ITBI. 
 
Com relação à avaliação contraditória, foi incluída 
na Guia de Transmissão de Imóveis a informação 
conforme artigo 250 do Código Tributário 
Municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Concluída) 
 

 
 
 
 
 
 
(Concluída) 
 
 
 

Ação 02: 

Atribuição da atividade de lançamento do ITBI 
somente a agentes integrantes de carreira 
específica da administração tributária; 

Ação concluída e já comprovada nos documentos 
encaminhados anteriormente ao Tribunal de 
Contas através do Protocolo nº 09243/2019-2. 
Porém, como houve a exoneração de um servidor 
que fazia parte dessa comissão, houve a 
alteração no Decreto. 
Novo Decreto: 322/2019 – Portaria 242/2019. 

Ação 03: 

Implementação de 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 14653-2, expedidas pela ABNT. 

A comissão está utilizando as orientações 
contidas na Auditoria para o cálculo do ITBI. 
Porém a alteração e adequação da TABELA está 
condicionada a aprovação do Código Tributário, o 
qual não foi aprovado na Câmara Municipal. 
 

 
Como já citado no item 2.2, foi encaminhado o processo 015.711/2018, que encaminhou o Projeto de Lei 

Complementar, contendo a Revisão e atualização do Código Tributário Municipal. 

 

A alteração e adequação da Tabela do ITBI também foi parte integrante da atualização do Código Tributário 

Municipal, que foi REJEITADO POR UNANIMIDADE pela Câmara Municipal conforme Ofício nº 077/2019 

encaminhado ao Município e conforme Ata da 39ª sessão ordinária realizada no dia 12 de novembro de 2019. 

 

O Código Tributário Municipal ATUAL, Lei Complementar 01/2010: 
 
Artigo 248 A avaliação dos bens transmitidos, para fins de cálculo do ITBI, será procedida “in loco” por uma Comissão designada pelo Executivo 

Municipal para posterior homologação pela Fazenda Pública Municipal.  

 

Artigo 249 A avaliação será procedida com base na tabela constante do Anexo VII deste Livro, em guia de transmissão conforme formulário 

próprio (Anexo VIII), considerando dentre outros, os seguintes elementos:  
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I - Nome completo e número do CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda) e todos os adquirentes e todos os transmitentes;  

II - Forma, dimensão e utilidade;  

III - Localização do Imóvel;  

IV - Estado de conservação;  

V - Valor das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes;  

VI - Valor unitário da construção, observado o disposto no Inciso VII do Art. 247;  

VII - Benfeitorias, extração mineral, árvores e os frutos pendentes;  

VIII - Valores auferidos no mercado imobiliário; 

 

IX - Valores mínimos para terrenos e benfeitorias rurais e urbanos e de edificações urbanas, expressos no Anexo VII deste Livro. 
 
 
 § 1º Serão passíveis de avaliação para o cálculo do ITBI, as benfeitorias encravadas no imóvel rural ou urbano a ser transmitido.  

 

§ 2º O contribuinte ou responsável pelo preenchimento da guia de transmissão, ficará obrigado a apresentar ao órgão competente, até a data do 

recolhimento do imposto, cópia autenticada do contrato de compra e venda, em se tratando de transações realizadas através de empresas 

imobiliárias. 

  

§ 3º A avaliação do ITBI, não cria nenhum direito quanto a parcelamento não previamente autorizados de lotes, ficando o contribuinte, responsável 

pelas sanções legais pertinentes, devendo ser considerado como condomínio o parcelamento do solo, indevidamente praticado, quanto ao 

pagamento do ITBI. 

 

Artigo 250 O sujeito passivo poderá apresentar avaliação contraditória a do Fisco Municipal, se requerida no prazo de até 30 (trinta) dias da data 

da homologação feita pela Fazenda Pública Municipal. 

§ 1º Ao requerimento de revisão da avaliação deverão ser juntados documentos que comprovem o valor do imóvel objeto da avaliação, que serão 

analisados pela Comissão designada conforme Art. 248 mais o Titular da pasta da Fazenda Pública Municipal ou seu preposto, para o julgamento 

da procedência dos valores, observado o disposto no § 9 do Art. 255 desta Lei. 

  

§ 2º Não será deferido o pedido de reavaliação se feito por mera solicitação de inconformidade por parte do Contribuinte e sem a juntada dos 

documentos que comprovem a avaliação contraditória. 

 

Também está sendo elaborada a nova versão da Instrução Normativa do Sistema de Tributos – STB Nº 08/2014 

versão 02 que dispõe sobre os critérios e procedimentos sobre avaliação, lançamento e cobrança do Imposto de 

Transmissão de Bens Inter Vivos-ITBI (será encaminhada no próximo relatório de monitoramento). 

 
Segue em anexo cópia do processo interno nº 004213/2020 contendo as informações do setor de ITBI, Gerencia 

Fazendária e Secretária da Fazenda do município. 

 

2.13 – Cobrança ilegal de Taxa de Limpeza Urbana 

2.14 – Cobrança ilegal de Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos 

 

Ação 01: Prazo 
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Elaboração de minuta de Projeto de Lei complementar 
para alteração do Código Tributário como um todo, 
através de sua revisão. 
Encaminhamento a Câmara Municipal. 
Foi nomeada comissão encarregada da Revisão e 
Atualização do Código Tributário através da Portaria nº 
267/2018 de 21/08/2018. Foram realizadas as 
alterações por força da revisão do código Tributário. 

Através do processo nº 015.711/2018 foi 
enviado o Projeto de Lei complementar a 
Câmara Municipal referente à atualização 
do Código Tributário e Planta Genérica de 
Valores. 
 
Projeto de Lei REJEITADO POR 
UNANIMIDADE pela Câmara Municipal 
no dia 12/11/2019. 

Inicio: 
05/2018. 

 
Final: 

- - - - - - - - - - 

 
Como já citado no item 2.2, foi encaminhado o processo 015.711/2018, que encaminhou o Projeto de Lei 

Complementar, contendo a Revisão e atualização do Código Tributário Municipal. 

 

A retirada dessas taxas foi um dos itens relacionados na alteração do código tributário municipal, que foi REJEITADO 

POR UNANIMIDADE pela Câmara Municipal conforme Ofício nº 077/2019 e Ata da 39ª sessão ordinária realizada no 

dia 12 de novembro de 2019 já encaminhados no 3° relatório do monitoramento das ações (protocolo: 05737/2020-7). 

 

O Sr. Prefeito municipal requereu ao Tribunal de Contas do ES através do protocolo 07402/2020-9 de 01/07/2020, 

solicitação de manifestação em relação aos itens referente ao Acórdão TC 265/2019 que se refere ao Plano de Ação 

da Receita Tributária Homologado, sendo que dois deles é justamente referente as cobranças de Taxa de Limpeza 

Urbana e Cobrança de Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos: 

 

I – Do Código Tributário Municipal 

 

2.2 - Ausência de Revisão de Planta Genérica de Valores – PGV  

2.13 - Cobrança ilegal de Taxa de Limpeza Urbana 

2.14 - Cobrança ilegal de Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos 

 

- Quais providências a serem adotadas em virtude de o legislativo municipal ter rejeitado à unanimidade o projeto de 

lei do Novo Código Tributário. 

 

❖ Segue em anexo cópia do Protocolo 07402/2020-9 de 01/07/2020. 
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2.15 – Cobrança Administrativa Insuficiente para realizar a Efetiva arrecadação. 
 

Ação 01: Prazo 

Incluir no carnê de IPTU a notificação e o boleto 
para pagamento dos débitos de Dívida Ativa. 

Ação concluída e já comprovada nos documentos 
encaminhados anteriormente ao Tribunal de 
Contas através do Protocolo nº 09243/2019-2. 

Inicio e Fim: 
Iniciado 

(Concluída) 
 
 
 
 

(Concluída) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação 
ao controle 
gerencial 
sobre o 

resultado da 
Cobrança 

Administrativ
a: 

31/12/2019. 
(fazendo 

manualment
e) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ação 02: 

Quanto ao ISS Fixo incluir notificação com 
boleto de pagamento dos débitos de Dívida 
Ativa, juntamente com o boleto do exercício.  

Ação concluída e já comprovada nos documentos 
encaminhados anteriormente ao Tribunal de 
Contas através do Protocolo nº 09243/2019-2. 

Ação 03: 

Realizar a cobrança administrativa e implantar o 
relatório gerencial que contenha as informações 
e que registre o resultado dessa cobrança, de 
modo a aferir o resultado do procedimento 
adotado. 
Registrar os resultados da cobrança 
administrativa (controle a taxa de êxito das 
cobranças realizadas, contribuintes cobrados, 
contribuintes que compareceram para 
parcelamento, contribuintes que quitaram o 
débito integralmente, etc.), de modo que seja 
possível aferir a efetividade do procedimento 
adotado, por meio das seguintes informações 
mínimas: 
a) número de notificações emitidas; 
b) número de contribuintes efetivamente 
notificados; 
c) número de endereços desconhecidos; 
d) número de contribuintes desconhecidos; 
e) número de contribuintes notificados que 
compareceram para parcelar a dívida. 

Foi solicitada a empresa fornecedora do sistema 
Tributário a implantação de relatório gerencial 
para demonstrar o resultado da cobrança 
administrativa da Dívida Protocolo: Processo SAC 
nº 038988/2019. 
 
Considerando que ainda não obtivemos resposta 
da empresa fornecedora do sistema Tributário 
sobre a elaboração do Relatório, o setor tributário 
confeccionou através de planilha de Excel a 
relação dos contribuintes efetivamente notificados 
até esta data, e o resultado desta cobrança. 
 
Em contato com a Gerência Fazendária, a 
mesma informou que até o momento a empresa 
fornecedora do sistema não desenvolveu o 
relatório gerencial. 
 
A Gerência Fazendária informou ainda que, em 
2019 foi iniciado procedimento de notificação 
formal e notificação via Edital, concluído para o 
Cadastro Econômico, onde após a notificação 
formal, expedidas com código de barras e os não 
alcançados pela notificação formal (não 
localizados) e notificados via Edital, foram 
enviados ao Protesto. 
 
Quanto ao cadastro Imobiliário, as notificações 
formais terminaram de ser lançadas no sistema 
de tributos e o setor encontra-se em fase de 
conferência de quem pagou ou não, ou ainda 
parcelou, bem como a expedição da notificação 
via Edital (procedimento administrativo de 
cobrança) para posteriormente envio ao protesto, 
portanto ainda não está concluído. 
 

Ação 04:  

Realizar convênios com as distribuidoras de Houve manifestação da Cesan em realizar o 
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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. 

Convênio com o Município, a qual respondeu o 
ofício 116/2019 anteriormente enviado, 
encaminhando a minuta de convênio para análise 
e indicação de interesse. Através do processo 
interno nº 004436/2020 a Secretaria Municipal da 
Fazenda encaminhou ao Gabinete do Sr. Prefeito 
Municipal a Minuta do Plano de Trabalho e do 
Acordo de Cooperação Técnica que tem por 
objetivo a liberação de acesso a base de dados e 
visualização do cadastro PF e PJ registradas na 
Cesan, com garantia de sigilo. 
O Convênio foi elaborado e encaminhado à 
Cesan que devolveu preenchido no dia 
12/08/2020 e foi para análise e parecer da 
Procuradoria jurídica do município. Após, o 
convenio será assinado pelas partes e assim que 
esta etapa for concluída, enviaremos o convênio 
já finalizado. 

 
 
 
 
 

Em relação à 
atualização 
cadastral: 

31/12/2020. 
 

(Em 
andamento). 

 

Segue em anexo a planilha de Excel com o Relatório Gerencial elaborado pela Gerência Fazendária, contendo a 

relação dos contribuintes efetivamente notificados até esta data e os resultados alcançados. 

Segue anexado cópia do e-mail encaminhado à Cesan solicitando sobre a assinatura do Convênio. 

 

Segue anexado cópia do e-mail da Cesan, da Tramitação do Processo e da minuta preenchida convênio referente ao 

Acordo de Cooperação Técnica entre o município e a Cesan. 

 

Em relação a atualização cadastral, o Sr. Prefeito municipal requereu ao Tribunal de Contas do ES através do 

protocolo 07402/2020-9 de 01/07/2020, solicitação de manifestação em relação aos itens referente ao Acórdão TC 

265/2019 que se refere ao Plano de Ação da Receita Tributária Homologado, sendo que um deles é justamente 

referente ao Cadastro Imobiliário não fidedigno: 

 

II – Cadastro Imobiliário não Fidedigno 

2.9 - Cadastro Imobiliário não Fidedigno 

Tendo em vista que até a presente data, do total apurado de 1.077 cadastros desatualizados, foram atualizados 556, 

restando ainda 521 a serem atualizados: 

- Dilação de prazo para conclusão. 

 

❖ Segue em anexo cópia do Protocolo 07402/2020-9 de 01/07/2020. 

 

 

2.16 – Ausência de Requisitos Legais na Inscrição em Dívida Ativa - Ação Concluída 
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Ação concluída e já comprovada nos documentos encaminhados anteriormente ao Tribunal de Contas através do 

Protocolo nº 09243/2019-2.       

 
 
2.17 – Procedimentos de Execução Fiscal Antieconômicos         
 

Ação 01: Prazo 

Racionalizar o procedimento de execução fiscal, 
por meio do agrupamento das CDA’s por 
contribuinte e da acumulação do máximo possível 
de exercícios em divida dentro do prazo 
prescricional, observando anualmente o critério 
do ano mais antigo para acumulação dos 
subsequentes. 
 

A Gerência Fazendária informou, através do 
processo interno 4234/2020 as CDA’s 
encaminhadas a Procuradoria no exercício de 
2020, são de contribuintes que já foram 
encaminhados a cobrança extrajudicial em 2020 
e em exercícios anteriores. 
Informou que o envio das CDA’s atende ao 
Decreto municipal 363/2009 que será alterado. 
O setor tributário realiza o agrupamento de 
exercícios para que atinja o limite de 500 VRTE, 
ou seja, o setor já realiza a ação de 
agrupamento de vários exercícios. Em alguns 
casos, um único exercício atinge o limite de 500 
VRTE, e em atendimento ao decreto em vigor, o 
setor encaminha as CDA’s a procuradoria. 
Cabe ressaltar que a alteração no decreto está 
em andamento conforme processo 8317/2019, 
pois depende da comissão que está realizando 
o levantamento dos créditos tributários 
prescritos.  

Inicio: 
31/12/2019. 

 
(em 

andamento) 
 
 

Ação 02:  

Com a alteração do Decreto 363/2009, que 
regulamenta os procedimentos de Execução 
Fiscal da Lei Complementar 001/2010, e da 
outras providencias, excepcionando as situações 
em que tiver ocorrendo às prescrições e 
decadências.  

A questão está sendo debatida pela comissão 
que analisa a baixa de débitos por força da 
prescrição. 
(Decreto: 214/2019) – Comissão responsável 
pela realização de levantamento de Créditos 
Tributários Prescritos. 

(em 
andamento) 

 
 

 
 
 
2.19 – Ausência de Baixa no Sistema Tributário de Crédito Prescrito 
 

Ação 01: Prazo 

Criar comissão para levantamento dos créditos 
tributários prescritos. 
 

Ação concluída e já comprovada nos 
documentos encaminhados anteriormente ao 
Tribunal de Contas através do Protocolo nº 
09243/2019-2. 
Decreto: 214/2019 

 
(Concluída) 

 

Ação 02:  

Através de levantamento realizado pela 
comissão, realizar a baixa no sistema tributário 
(Dívida Ativa) dos créditos prescritos, através de 
processo devidamente documentado e motivado 

A comissão responsável pela apuração dos 
créditos prescritos (Decreto: 214/2019 – 
processo: 8969/2019) – através do processo 
interno nº 5.702/2020, realizou reuniões que 

Final: 
31/12/2020. 
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com clareza, e posteriormente encaminhado a 
Contabilidade para a inclusão de Notas 
Explicativas no Processo de Prestação de 
Contas. 
 
  

geraram doze Atas no intuito de analisar os 
relatórios extraídos do sistema tributário, apurar 
as causas interruptivas a prescrição e definir o 
procedimento a ser utilizado para 
baixa/cancelamento dos créditos prescritos. 
Diante disso, através do decreto municipal 
159/2020, foi autorizada a baixa de créditos 
tributário prescritos referente ao 2º 
levantamento. 
Foram analisados relatórios da Dívida Ativa por 
situação referente aos exercícios de 2001 a 
2010 dos cadastros: 
Imobiliário, Econômico, Cadastro de Taxas, 
Dívida Não Tributária, eventual, vigilância 
sanitária, Obras e Meio Ambiente, sendo as 
Dívidas Apuradas referente às situações: 
Débito, Ação Judicial, Protesto, Ação 
Judicial/Protesto, Parcelado, Débito 
Parcelamento, Volta de Ação Judicial, 
Suspenso. 
A Comissão apurou neste segundo 
levantamento o valor de R$ 503.034,09. 

(Em 
andamento) 

 

 
Segue anexado a este relatório cópia do Decreto nº 159/2020 e o Relatório contendo a Dívida Cancelada referente ao 

Segundo levantamento realizado para Baixa dos Créditos Tributários Prescritos.   

 

 
As demais ações estão sendo acompanhadas por esta UCCI, que constantemente se reúne com os servidores 

responsáveis pela execução deste Plano de Ação e solicita através de processo informações, com o intuito de 

atendê-lo nos prazos estabelecidos e homologados pelo Tribunal de Contas do Estado do ES. 

 

 

 

Santa Teresa-ES, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 




