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Plano de Ação da Receita Tributária - Cronograma das Ações 
Realizadas 2020 (5° Relatório). 

 
 
Tendo em vista o Monitoramento das Ações referente ao Plano de Ação da Receita Tributária que vem sendo 

realizado pela Unidade Central de Controle Interno deste Município; 

 
Tendo em vista o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado aonde 

constou demonstrada a implantação de 50% das Ações e a dilação do prazo para a conclusão das ações restantes 

ou não totalmente realizadas até 31/12/2021; 

 

Tendo em vista que após o relatório de monitoramento do TCE/ES esta UCCI já possui mais informações a serem 

prestadas; 

 

E ainda, tendo em vista que para o exercício de 2021 possivelmente a Unidade Central de Controle Interno terá um 

novo Controlador devido a mudança de Gestão, esta Controladora encaminha o 5º e último relatório no exercício de 

2020 conforme abaixo: 

 
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.       

 

Ação considerada Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES. 

 
 

2.2 – Ausência de Revisão de Planta Genérica de Valores – PGV – Ação Não Concluída 

 

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). 
 

Ação 02: 
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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. 

Não foi 
concluída por 

motivo de 
rejeição do 

Projeto de Lei. 
Prorrogado 

para 
31/12/2021 

 

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. 

 

Ação considerada Parcialmente Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES e 

concedido dilação de prazo para conclusão até 31/12/2021. 

 

2.3 – Concessão irregular de Benefícios Fiscais – Ação parcialmente concluída 
 

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 
as concessões estão amparadas em Leis 
municipais específicas. 

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). 

 
 
 
 

Notificação Ação 02:  
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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. 

realizada e 
comprovada 
através de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Parcialmente 
Concluída) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Concluída) 

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 foi realizado pelo setor o mesmo 
levantamento dos exercícios de 2018 e 2019. 
Porém, após o curso sobre Imunidades 
Tributárias realizado pelo TCE em 
novembro/2020, foi verificada a necessidade de 
solicitar aos contribuintes mais algumas 
informações. 

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. 
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Ação 05:  
 
 
 
 
 
 
 

(Concluída) 

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. 

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 foi realizado o mesmo levantamento dos 
exercícios de 2018 e 2019. 

 
Esta ação já foi realizada pelo setor Fazendário juntamente com o setor de Cadastro Urbano de nosso município. 
 
Porém, esta Unidade Central de Controle Interno participou no dia 11 de novembro de 2020 do curso on line 

“Arrecadação Municipal: Imunidades Tributárias”, contendo muitas informações importantes e inerentes ao setor 

Fazendário do Município. 

 

Tendo em vista que uma das ações identificadas pelo Tribunal de Contas do ES, por força da Auditoria na Receita 

Tributária, foi a Irregularidade na Concessão de Benefícios Fiscais, identificando “renovação de benefícios fiscais de 

contribuintes do IPTU de forma automática, sem que os contribuintes tivessem que apresentar documentos que 

comprovassem a manutenção dos requisitos legais (comprovação de renda) que fundamentaram a concessão 

original”, e 

 

Tendo em vista que o material do curso é muito claro e necessário para o fiel cumprimento da Lei no momento da 

verificação, análise e concessão de Imunidade em nosso município, foi elaborado o processo interno nº 012.338/2020 

e encaminhado para conhecimento e ciência da Secretaria da Fazenda e dos servidores deste setor envolvidos 

diretamente na concessão de Imunidade Tributária no município de Santa Teresa. Foi solicitado inclusive que se crie 

uma comissão para análise dos registros contábeis dos Contribuintes. 

 

Esta UCCI se colocou à disposição para, junto aos envolvidos, realizarmos a análise deste material e as devidas 

alterações que se fizerem necessárias, como por exemplo, a criação/alteração/adequação de normativas, visando o 

atendimento ao que determina o artigo 150 da CF/88, o Código Tributário Nacional (CTN) e o Código Tributário 

Municipal (Lei Complementar 01/2010). 

 

Ação considerada Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES, o TCE 

entendeu que algumas ações carecem de ratificação por parte da Corte de Contas com visita In Loco. 
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Segue em anexo Cópia do Processo 12.338/2020, o qual terá o devido andamento no início do exercício de 2021. 

 

 

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. 
 
 
Ação considerada Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES. 
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2.6 – Inexistência de Carreira Efetiva de Procurador Municipal – Ação não Concluída 
 
 

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, através do processo interno 
017040/2018. 
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 
 
 

Prorrogado 
para 

31/12/2021. 

 
 
 
 
 
 
 

(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. (Cópia do 

Processo em anexo). 

 

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. 

 

 

Ação considerada Parcialmente Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do 

TCE/ES.  

 

Importante destacar acerca do tema, que a Corte de Contas já acolheu a respectiva tese no acórdão 927/2020 

do município de Anchieta e no acórdão 1745/;2019 do município de Vargem Alta, porém há de ressaltar que a 

matéria só foi debatida pela 1ª Câmara da Corte de Contas, não restando qualquer julgado que se tenha 

conhecimento na 2ª Câmara, de forma que se o Conselheiro Relator encampar a respectiva tese, dever-se-á 

considerar a medida como Implementada, antes a afastabilidade da exigência. 

 

 

❖ Segue em anexo cópia do processo 004215/2020 de origem desta UCCI, solicitando a criação do cargo e 

adequação dos demais cargos da Procuradoria Jurídica. 
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2.7 – Não priorização de Recursos a Administração Tributária – Ação concluída e constante 
 
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 e 
11102/2020-1. 
Neste período, foram realizadas as capacitações: 
 
Servidora: Maria Aparecida Buzzato Silva 
- Arrecadação Municipal – teoria e fiscalização do 
ISS 
 
Servidora: Adelaide Comper 
- Arrecadação Municipal – teoria e fiscalização do 
ISS 
 
Servidor: Luiz Alberto Sheppa 
- Arrecadação Municipal – Imunidades Tributárias 
- Arrecadação Municipal – Renúncia de Receita 
- Arrecadação Municipal – Aspectos do ITBI 
- Arrecadação Municipal – teoria e fiscalização do 
ISS 
 
Servidor: Sinval Antonio Tofoli-  
- Arrecadação Municipal – Imunidades Tributárias 
- Arrecadação Municipal – teoria e fiscalização do 
ISS 
- CNM Qualifica EAD: Simples Nacional 
- Arrecadação Municipal – Renúncia de Receita 
 
Servidora: Brunela Madeira Comério 
- Arrecadação Municipal – teoria e fiscalização do 
ISS 
- CNM Qualifica EAD: Simples Nacional 
- Arrecadação Municipal – Renúncia de Receita 
- Arrecadação Municipal – Aspectos do ITBI 

Ação 03: 
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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. 

 
Ação 03: 

Treinamento 
em NFE 

realizado. 
(Concluído) 

Ação considerada Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES.  

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. 

 

Ação considerada Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES.  

 
 

2.9 – Cadastro Imobiliário não Fidedigno – Ação parcialmente Concluída e Constante 
 

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, segunda e terceira relações das 
inscrições atualizadas que já foi encaminhada ao 
TCE através do protocolo nº 17386/2019-1, 
05737/2020-7 e 11102/2020-1. 
 
A quarta e quinta Relação das Inscrições 
atualizadas estão sendo encaminhadas em anexo 
neste 5° Relatório de Monitoramento. 
 
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. 
 
No relatório anterior encaminhado ao TCE/ES 
(Protocolo: 11102/2020-1), foi identificado na 

 
Inicio: 

01/09/2018 
 
 
 

Final: 
31/12/2020 

 
 
 

 
 

Prorrogada 
para 

31/12/2021 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prorrogada 
para 

31/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não foi 
realizado 

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.  
 
O Convênio foi assinado entre as partes em 
01/09/2020 (arquivo em anexo) e foi informado a 
Cesan através de e-mail os nomes, CPF e e-mail   
dos servidores que acessarão a base de dados. 

Ação 03: 

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

Sugestão: Ofício solicitando a Secretaria de Saúde 
informações do cadastro no SUS dos contribuintes.  
Não foi realizado. 

 
 
Segue anexado a este processo a 4ª e 5ª Relação com as inscrições atualizadas até a data de 21/12/2020. 
 
Segue anexado cópia do e-mail encaminhado à Cesan contendo a informação dos servidores que acessarão a Base 
de Dados. 
 
Segue anexado cópia do Convênio e Plano de Trabalho com a Cesan e comprovante de acesso a base de dados da 

Cesan. 

 

Segue em anexo relatório com a inscrição dos Contribuintes excluídos do sistema porque são pertencentes ao 

município de São Roque do Canãa. 

 

Ação considerada Parcialmente Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES e  

Prorrogada para 31/12/2021. 
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2.10 – Irregularidades nos procedimentos Fiscalizatórios de Maximização da Arrecadação - Ação 
parcialmente Concluída e Constante 

 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de Fiscalização Tributária junho, julho e agosto 2020 

 
 

- Foram verificados os processos: 7362/2020, 7996/2020, 7468/2020 e 8106/2020 referente a 
pedidos de alteração e baixa do CNPJ. 
- Foram realizadas atividades fiscalizatórias de Hotéis e Pousadas – Processos: 7796/2020 
(fls.104/112). 
- Não foram realizadas ações fiscalizatórias em atividades de shows e eventos devido a não ter sido 
realizado nenhum evento neste período. 
- Foram realizadas avaliação de Bens Imóveis para lançamento de ITBI conforme processos: 
7492/20, 7788/20, 7293/20, 1735/20, 8437/20, 7387/20, 8390/20, 6665/20, 6664/20, 8003/20, 
8002/20, 8488/20, 6894/20, 6893/20, 8504/20, 4784/20, 5656/20, 5624/20, 5987/20, 5985/20, 
5988/20, 5986/20, 6162/20, 6218/20, 6161/20, 5983/20, 5874/20, 6138/20, 4446/20, 5989/20, 
5831/20, 1939/20, 5923/20, 5924/20, 1581/20, 6363/20, 5695/20, 6362/20, 6656/20, 6360/20, 
6342/20, 6361/20, 6358/20, 6359/20, 8316/20, 6895/20, 6970/20, 3730/20, 6815/20, 5984/20, 
6819/20, 7152/20, 6861/20, 6820/20, 6662/20, 7174/20, 6499/20, 6663/20, 6500/20, 7924/20, 
7491/20, 7199/20, 5657/20 e 7476/20. 
- Foram realizados credenciamentos e orientação no sistema de Nota Fiscal Eletrônica (fls.113/141). 
- Foram realizados 10 protocolos de processos relativos à constituição, alteração e baixa e 
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encaminhados a Junta Comercial (fls. 142/146) 
- Autenticações de Livros Diários – Essa atividade foi excluída pela JUCEES aos Postos de 
Atendimento, somente sendo possível a autenticação dos mesmos na Sede ou nos Escritórios 
Regionais. 
- 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. 
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. 
- Estudo das Instituições Financeiras – Foi realizado pelos Fiscais Tributários, o estudo de matéria 
relativa as instituições financeiras conforme processo 6811/2020. 
- O setor de fiscalização tributária também realizou fiscalização em empresas do simples nacional 
conforme abaixo: 
Inscrição: 21050, 20697, 31613, 31599, 30780, 31704, 31820, 22544, 31711, 22377, 30751, 30668, 
31613, 30467, 31471, 31365, 30481, 21183, 30684, 21406, 22032, 31376, 31646, 30644, 30568, 
31225, 22177, 31794, 21287, 30611, 31220, 20900, 31656, 31418, 31819, 31462, 31253, 31063, 
31101, 31131, 22076, 31539, 30769, 30598, 30769, 31698, 30775, 21827, 20591, 6229, 31923, 
30409, 31841, 31790, 31247, 31623, 20651, 3143,6, 31086, 22360, 32019.  
 
Cronograma: Setor de Fiscalização Tributária – setembro e outubro/2020 
 

 
 
- Atividades em Instituições Financeiras: Foi aberta a fiscalização: Ordem de Serviço n° I00001/2020 
(25/09/2020), conforme processo interno: 10245/2020 – Banco Bradesco – fls.174/177. 
- Pedidos de Baixa e Alteração do CNPJ: Foram verificados os processos: 32107/20, 22900/20, 
31069/20, 31131/20, 31074/20, 3101/20,31964/20, 31275/20 e 31801/20 referente a pedidos de 
alteração e baixa do CNPJ. 
- Foram realizadas avaliação de Bens Imóveis para lançamento de ITBI conforme processos: 
9172/20, 9187/20, 8986/20, 6816/20,6817/20, 9010/20, 8812/20, 8808/20, 8404/20, 8813/20, 
8405/20, 9070/20, 8171/20, 9305/20, 9493/20, 9606/20, 9607/20, 9619/20, 9608/20, 9609/20, 
9173/20, 9990/20, 9620/20, 10055/20, 9945/20, 9688/20 e 8024/20. 
- Foram realizados credenciamentos e orientação no sistema de Nota Fiscal Eletrônica (fls.164/169). 
- Foram realizados 09 protocolos de processos relativos à constituição, alteração e baixa e 
encaminhados a Junta Comercial (fls. 170/172). 
- Autenticações de Livros Diários – Essa atividade foi excluída pela JUCEES aos Postos de 
Atendimento, somente sendo possível a autenticação dos mesmos na Sede ou nos Escritórios 
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Regionais. 
- Pedidos de Opção do Simples Nacional para CNPJ em início de atividades – 04 empresas – fl. 
173. 
- O setor de fiscalização tributária também realizou fiscalização em empresas do simples nacional 
conforme abaixo: 
Inscrição:31810, 30931, 31841, 31878, 30849, 31304, 31145, 31506, 21491, 31133, 31225  (auto 
infração), 30481 (auto infração), 22177 (auto infração),31735, 31542, 21741, 22193, 31810, 30751, 
31238, 03664, 31801, 31074, 31542, 22345, 22575, 30646, 31599, 31440, 31401, 31828, 21406, 
22086 (auto infração), 31404, 21214, 30645, 30684, 32107, 31101, 31978, 32043, 21447, 32007, 
32011, 31763, 22900, 31964, 31069, 31275, 9463, 21106, 30106, 31972. 
 
Cronograma: Setor de Fiscalização Tributária – novembro e dezembro/2020 
 
 
 

 
 
- Atividades de Construção Civil: Inscrições Municipais: 30644, 30568, 30611, 31506, 30751, 31074, 
31440, 31401, 30730, 30810, 31106. 
- Pedidos de Baixa e Alteração do CNPJ: Foram verificados os processos:7362/20, 7468/20 e 
8992/20. 
- Foram realizadas avaliação de Bens Imóveis para lançamento de ITBI conforme processos: 
11038/20, 15462/20, 10265/20, 10386/20, 9948/20, 10383/20, 10056/20, 10458/20, 9622/20, 
10057/20, 10264/20, 10226/20, 9614/20, 10709/20, 10225/20, 10780/20, 10634/20, 11002/20, 
11059/20, 10995/20, 10474/20, 11060/20, 10473/20, 11001/20, 10688/20, 10385/20, 11313/20, 
10998/20, 7205/20, 7475/20, 10994/20, 10993/20, 11315/20, 9621/20, 11665/20, 11666/20, 
15728/20, 7126/20, 11312/20, 11667/20, 10999/20, 11000/20, 11544/20, 11590/20, 11268/20, 
12169/20, 12386/20, 11314/20, 12143/20, 13139/20, 12614/20, 11762/20, 12648/20, 12647/20, 
6492/20, 11543/20, 11591/20, 11761/20, 11793/20, 12023/20, 12141/20, 11242/20 e 10258/20. 
- Foram realizados credenciamentos e orientação no sistema de Nota Fiscal Eletrônica (fls.180/189). 
- Foram realizados 03 protocolos de processos relativos à constituição, alteração e baixa e 
encaminhados a Junta Comercial (fls.190). 
- Autenticações de Livros Diários – Essa atividade foi excluída pela JUCEES aos Postos de 
Atendimento, somente sendo possível a autenticação dos mesmos na Sede ou nos Escritórios 
Regionais. 
- Pedidos de Opção do Simples Nacional para CNPJ em início de atividades – Processos: 11445/20, 
11929/20, 12795/20, 13104/20. 
- O setor de fiscalização tributária também realizou fiscalização em empresas do simples nacional 
conforme abaixo: 
Inscrições Municipais: 31553, 31227, 31809, 22450, 30775, 31086, 22575, 21647, 31427, 21657, 
31006 (auto de infração), 21214 (auto de infração),Processo: 11264/20 (Notificação CEF), 30568, 
31897, 31435, 31284, 31416, 22377, 30772, 21657, 30969, 30730, 31859, 21836, 30650, 20473, 
31539, 31790, 21802, 31263, 32317, 31732, 31234, 30755, 32277, 31202, 21615, 20074, 31321, 
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31246, 30958, 31106, 30885, 30720 e 22360. 
 

 
 
 

(em 
andamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Concluída) 
 
 
 
 

(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 
 
Foi aberta a fiscalização: Ordem de Serviço n° I00001/2020 (25/09/2020), conforme processo 
interno: 10245/2020 – Banco Bradesco. 
 

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 
externa em contribuintes de construção 
civil, para averiguação da retenção do ISS; 

A fiscalização Tributária passou a identificar os 
contribuintes registrados que não emitem NF por meio 
do sistema de NFe. 

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, aberta a fiscalização: Ordem de Serviço n° I00001/2020 (25/09/2020), conforme 

processo interno: 10245/2020 – Banco Bradesco. 

 

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: junho a agosto/20, e setembro 

a outubro/2020 e novembro e dezembro/2020 conforme acima descritas. 

 

Ação considerada Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES e passível de 

visita in loco. 

 

2.11 – Inexistência de Fiscalização do ITBI – Ação Parcialmente Implementada 
2.12 – Irregularidade no Arbitramento do ITBI - Ação Parcialmente Implementada 
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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 
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. 
 
Foi 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. 

Inicio: 
08/2018. 

Final: 
Imediatamen

te após a 
alteração do 

decreto 
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. 
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Ação 03:  
(em 

andamento) 
Prorrogada 

para 
31/12/2021 

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. 

 

Esta ação havia sido considerada concluída pelo setor de ITBI, porém a ação foi considerada Parcialmente 

Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES e passível de visita in loco, tendo 

em vista que foi citado pelo setor fazendário que a tabela do ITBI também foi parte integrante da atualização do 

Código Tributário que foi rejeitado.  

 

Em relação as ações 01 e 02 o TCE entendeu implantadas, porém em relação a ação 03 entende que carece de 

complementação, porque a avaliação do ITBI não demanda maiores alterações legislativas para que se alcance o 

valor de mercado. 

 

O TCE informa que o lançamento do ITBI é realizado por declaração, de forma que o contribuinte declara ao fisco o 

valor pelo qual vendeu o imóvel, e caso o fisco identifique que a declaração não corresponde ao valor de mercado do 

imóvel, ou que a mesma não mereça fé com a realidade do mercado local, é possível realizar um lançamento por 

arbitramento conforme art. 148 do CTN. 

 

E ainda completou que para a conclusão do referido problema, basta uma mudança administrativa e de postura dos 

servidores, uma vez que eventuais normas técnicas servem de alicerce a avaliação e qualquer disposição legislativa 

não será capaz de acompanhar a evolução do mercado. 

 

Por este motivo a ação foi considerada Parcialmente Implementada e concedido dilação de prazo para 31/12/2021. 

 

Esta UCCI com base nessas informações, encaminhou cópia do Relatório de Monitoramento 0054/2020-2 do TCE a 

Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando ainda o encaminhamento a Gerência Fazendária e setor de ITBI para as 

devidas providências para implementação total da ação. 
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Segue em anexo 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. 

 

2.13 – Cobrança ilegal de Taxa de Limpeza Urbana - Ação não Concluída.  
2.14 – Cobrança ilegal de Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos - Ação não Concluída. 

 

Ação 01: Prazo 

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: 
- - - - - - - - - - 

 
Prorrogado 

para 
31/12 2021 

 
 

O tribunal encaminhou o Relatório de Monitoramento nº 00054/2020-2 informando que no que se refere a estes dois 

itens que se deve focar no aspecto prático da demanda que se relaciona à cobrança das disposições ilegais, ainda 

que remanescentes na Legislação Municipal; Que nada impede que seja encaminhado um novo projeto que exclua 

a previsão de tais taxas; 

 

Que quando se trata de inconstitucionalidade de normas, insta destacar que há o caminho das ações judiciais 

pertinentes para reconhecimento da incompatibilidade das mesmas com o ordenamento jurídico, o que pode parecer 

mais trabalhoso do que o encaminhamento de projeto de lei, mas que pode ser realizado no caso de resistência do 

legislativo municipal; 

 

Assim, considerando o interesse público e a necessidade de alinhamento da legislação municipal com a legislação 

federal, cabe ao Gestor público municipal a adoção de medidas necessárias para a correção do problema, entre as 

quais, cita-se as judiciais, mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade, como possibilidade para atendimento 

dos itens 2.13 e 2.14. 

 

Isto posto, esta UCCI formalizou o processo interno nº 12.916/2020 e encaminhou cópia do Relatório de 

Monitoramento a Procuradoria Jurídica Municipal, informando ainda que foi concedido novo prazo para 

implementação total das ações até 31/12/2021. 
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A Procuradoria Jurídica encaminhou o processo ao Gabinete para ciência a qual se manifestou solicitando o apenso 

deste, ao processo que originou e encaminhou o Projeto de Lei do Código Tributário para a Câmara Municipal , para 

que o próximo Gestor decida sobre a questão, tendo em vista o tempo insuficiente neste exercício. 

 

Ação considerada Parcialmente Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES e 

com dilação de prazo para 31/12/2021. 

 

Segue em anexo cópia do Processo 12.916/2020 de origem desta UCCI. 

 

2.15 – Cobrança Administrativa Insuficiente para realizar a Efetiva arrecadação. Ação Parcialmente 
Concluída. 
 

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: 

(O setor está 
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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação à 
atualização 
cadastral: 

31/12/2020. 
(Em 

andamento). 
Prorrog

ado 
para 

31/12/20
21 

Ação 04:  

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. 

Houve a celebração do Convênio com a Cesan. 
 
A Secretaria da Fazenda encaminhou o nome dos 
servidores para acesso à base de dados. 
 
Os servidores estão acessando a base de Dados 
da Cesan no intuito de conseguir informações 
para a atualização cadastral. 
 
 

 

Ação considerada Parcialmente Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES e 

com dilação de prazo para 31/12/2021. 

 

Segue anexado cópia do Convênio e Plano de Trabalho com a Cesan e comprovante de acesso à base de dados da 

mesma, de onde a servidora responsável pela atualização cadastral está acessando na tentativa de adquirir mais 

números de CPF e endereços. 

 

Segue em anexo duas novas relações de Inscrições atualizadas até dia 21/12/2020. 

 

 

2.16 – Ausência de Requisitos Legais na Inscrição em Dívida Ativa - Ação Concluída 

 

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

Protocolo nº 09243/2019-2.       

 
Ação considerada Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES. 
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2.17 – Procedimentos de Execução Fiscal Antieconômicos - Ação Parcialmente Concluída 

 

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 que 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 atendia ao Decreto 
municipal 363/2009 que foi alterado através da lei 
complementar 032/2020. O setor tributário realizava o 
agrupamento de exercícios para que atingisse o limite 
de 500 VRTE, ou seja, o setor já realizava 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 o Decreto foi alterado através de 
Lei que foi encaminhada à Câmara Municipal 
conforme consta no processo interno nº 8317/2019. 
Consta Parecer do IBAM recomendando a alteração 
através de lei. 
 
Houve a alteração do Decreto 363/2009 através da 
Lei Complementar nº 032/2020: 
 
Art. 1.º Ficam acrescidos os Artigos 332-A, 332-B e 
332-C, com a seguinte redação:  
Art. 332-A. Para a cobrança da Dívida Ativa do 
Município de Santa Teresa, dos contribuintes 
devidamente inscritos pela Secretaria Municipal de 
Fazenda, será obedecido como teto mínimo para 
propositura de Execução Fiscal Judicial pela 
Procuradoria do Município, o valor de 1.500 VRTE’S. 
§ 1.º O teto mínimo deverá ser cumulativo, quando o 
contribuinte possuir mais de uma inscrição de dívida, 
somando as referidas inscrições para alcançar o valor 
fixado no “caput” deste Artigo.  
§ 2.º Uma vez proposto pelo Município, Ação de 
Execução ou Cobrança Judicial da Dívida Ativa, não 
poderá a Administração, através de seu Setor 
Competente, proceder ao parcelamento na forma da Lei 
ou expedir documento para seu pagamento, sem 
manifestação da Procuradoria do Município, a qual 
deverá manifestar sua posição dentro dos autos do 
processo judicial. 
... 
 
Foi formalizado o processo interno nº 009854/20 de 
procedência da Gerencia Fazendária, referente a 

Inicio: 
31/12/2019. 

 
(em 

andamento) 
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informação de Contribuinte que que se encontra em 
Dívida ativa no município sob as CDA”s 58/2018, 
70/2018 e 72/2018 e que tramita com frequência 
pedidos de avaliação de Bens Imóveis em Santa 
Teresa.  
O Sr. Prefeito municipal solicitou a adoção de medidas 
necessárias para a garantia do pagamento da dívida 
ativa ao município. 
A procuradoria Jurídica informou que já houve nos autos 
do processo eletrônico de Execução Fiscal pedido de 
“sequestro” de Bens Imóveis do contribuinte conforme 
processo 5000009-13.2018.8.08.0044. 
 
Cabe ressaltar que o Decreto será alterado através 
de Lei que foi encaminhada à Câmara Municipal 
conforme consta no processo interno nº 8317/2019. 
Consta Parecer do IBAM recomendando a alteração 
através de lei. 

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.  

Conforme relatório da Comissão nomeada através do 
Decreto: 214/2019 – Comissão responsável pela 
realização de levantamento de Créditos Tributários 
Prescritos, a mesma informou que foi encaminhado 
Projeto de Lei à Câmara Municipal, com a finalidade 
de regulamentar o procedimento de Execução Fiscal 
do Município de Santa Teresa, recebido em 
07/12/2020 pela Secretaria Administrativa da Câmara 
Municipal. 
A Lei sancionada 

(concluído) 
 
 

Prorrogado 
para 

31/12/2021 
 
 

 
 

Ação considerada Parcialmente Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES e 

com dilação de prazo para 31/12/2021. 

 

Segue em anexo Cópia do Relatório da Comissão aonde informa que foi encaminhado Projeto de Lei à Câmara 

Municipal, com a finalidade de regulamentar o procedimento de Execução Fiscal do Município de Santa Teresa, 

recebido em 07/12/2020 pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal. 

 

Segue em anexo cópia da Lei Complementar nº 032/2020, referente a alteração do Decreto 363/2009, que 

regulamenta os procedimentos de Execução Fiscal da Lei Complementar 001/2010. 

 

Segue em anexo Parecer do IBAM referente a elaboração de Lei para alteração do valor do procedimento de 

Execução Fiscal do Município, tramitação do Processo e mensagem recebida pela Câmara Municipal em 07/12/2020. 
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Segue em anexo comprovante de Execução Fiscal pedido de “sequestro” de Bens Imóveis do contribuinte conforme 

processo 5000009-13.2018.8.08.0044 e sua Renovação do mandato expedido pelo Sr. Juiz de Direito de Santa 

Teresa-ES. 

 

2.19 – Ausência de Baixa no Sistema Tributário de Crédito Prescrito – Ação Concluída. 
 

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 
com clareza, e posteriormente encaminhado a 
Contabilidade para a inclusão de Notas 
Explicativas no Processo de Prestação de 
Contas. 
 
  

A comissão responsável pela apuração dos 
créditos prescritos (Decreto: 214/2019 – 
processo: 8969/2019) – através do processo 
interno nº 13023/2020, realizou a última reunião 
que gerou a 13ª Ata no intuito de analisar os 
relatórios extraídos do sistema tributário, apurar 
as causas interruptivas a prescrição. 
Foram analisados relatórios da Dívida Ativa por 
situação referente aos exercícios de 2010 a 
2015 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. 
Após as devidas análises dos contribuintes 
relacionados neste período, foi constatado que 
todos estão devidamente notificados em 
tempo hábil, antes da ocorrência de prescrição, 
através do Edital de Notificação de débitos nº 
001/2016, 001/2018, cartas de cobrança amiga 
da Dívida Ativa, devidamente consultados no 
relatório de notificações extraídos do sistema 
tributário. Sendo assim, nenhum dos créditos 
analisados ocorreu a incidência de 
prescrição. 
 

Final: 
31/12/2020. 

 
 

(Em 
andamento) 

 

 
Ação considerada Implementada conforme o Relatório de Monitoramento 00054/2020-2 do TCE/ES. 

 
Segue anexado a ata da Décima Terceira reunião referente aos créditos tributários prescritos, aonde informa que em 

relação a estes últimos contribuintes não houve incidência de prescrição.  
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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. 

 

Cabe ressaltar que para o próximo exercício, estas ações deverão ser monitoradas pela Controladoria Interna através 

do novo(a) Controlador(a) a ser nomeado pelo novo Gestor. 

 

 

 

Santa Teresa-ES, 28 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 


