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Plano de Ação da Receita Tributária - Cronograma das Ações 
Realizadas no 1º Semestre/2019. 

 
 

2.1 – Legislação Tributária não disponibilizada adequadamente para consulta: 
 

Ação 01: Prazo 

Publicação da Legislação Tributária no site e no 
Portal da Transparência. 

Foi publicado no site:  
Aba: Acesso a informação – Legislação 
Tributária 
A legislação foi disponibilizada no Portal 
da Transparência: Aba: Tributação – 
Legislação Tributária. 
Através do processo interno 
011.184/2018 foi indicada servidora 
para acompanhamento e atualização 
das informações no link: Legislação 
Tributária. 

01/12/2018 

(Concluída) 

 
Segue Cópia do Processo interno 011.184 2018 - Inserção das Leis Tributárias no Portal e indicação de servidor para 

sua atualização. 

Segue am anexo comprovante da aba no site e no Portal da Transparência do Municipio de Santa Teresa-ES.     
           
 
 
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. 

Foram realizadas as alterações por força 
da revisão do código Tributário. 

Inicio: 08/2018 

(Concluída) 
 
 
Final:  
2 (dois) 
semestres 
após a 
aprovação da 
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. 

Aguardando aprovação da Lei 
pela Câmara Municipal. 
 

 

Segue também a cópia da Portaria 267 2018 - Comissão encarregada da atualização do CTM e da Portaria 268 2018 

- Comissão encarregada da Revisão e atualização da PGV. 

 

Segue em anexo o processo 015.711/2018, que encaminhou o Projeto de Lei Complementar, contendo a Revisão e 

atualização do Código Tributário Municipal. 
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Foi apresentado (até esta data) pelo vereador Gregório Rocha Venturin 14 propostas de emendas ao projeto de Lei 

Complementar nº 09/2018 as quais podem ser verificadas no site da Câmara Municipal de Santa Teresa, na Aba: 

Produção Legislativa – Tipo de Proposição – Projeto de Lei Complementar – 2018 – Projeto de Lei Complementar 

09/2018, protocolado em 26/11/2018: 

PEP 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019, 

20/2019 e 25/2019. 

 

O município, por meio da Secretaria municipal da Fazenda e Procuradoria Jurídica, por várias vezes esteve presente 

na Câmara Municipal para discutir junto aos vereadores a respeito da importância da atualização do Código 

Tributário. 

 

 

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 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 
 
(em andamento) 
 
 
 
 
 
(em andamento) 
 
 
 
 
 
 
 
(em andamento) 
 
 
 
 
 
 
 
(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 informado pelo setor de cadastro 
urbano que parte dos contribuintes 
Isento/Imune possuem processo 
administrativo, conforme informado no 
próprio processo as folhas 23 do 
processo 010.714/2018. 
  

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); 

Foi anexado relatório (fls. 20 a 22 do 
processo 010.714/2018) contendo a 
relação dos contribuintes que devem 
ser notificados a apresentarem a 
documentação para comprovar o 
direito ao benefício tributário. 

Ação 04: 

Revisar a IN que dispõe sobre Imunidades e Isenções Foram elaboradas as versões 02 das 
Instruções Normativas: 
IN 11-2014 - Manutenção cadastro 
imobiliário  
IN 12-2014 - Lançamento e geração de 
carnê de IPTU  
Decreto: 200/2019 de 26/06/2019 
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Ação 05:  
 
 
(Concluída) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Em andamento) 
 

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

Como informado na folha 05 do 
processo 010.714/2018, o sistema 
tributário na plataforma de Cadastro 
Imobiliário, não fazia diferenciação 
entre isenção(prevista no código 
tributário – Lei 001/2010 – seção VII, 
artigo 184) e imune(prevista na CF – 
artigo 150).  
Foi solicitado a um técnico da empresa 
fornecedora do sistema tributário a 
inserção deste campo no sistema, que 
passou a valer para o exercício de 
2018 em diante. 

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. 

...Em processo de Notificação dos 
Contribuintes... 
...Aguardando retorno para 
monitoramento... 

 
Obs: Segue em anexo o processo 010.714/2018 contendo as informações relatadas acima, até o presente momento. 

 

 
 
2.4 – Não provimento de Carreira específica de Fiscalização prevista em Lei 

2.5 – Inexistência de Carreira Específica para exercício de atividades de Fiscalização. 

 

 

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.  

 
 
Aguardando o envio do projeto de 
Lei à Câmara Municipal para 
criação do Cargo e alterações 
necessárias. 

Inicio: imediato 
 
 
 
Final:  
30/12/2020 

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. 

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 

  
Inicio: imediato 
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Cargo de Procurador Jurídico de carreira efetiva.  
 
 
Aguardando o envio do projeto de 
Lei à Câmara Municipal para 
criação do Cargo e alterações 
necessárias. 

 
 
Final:  
30/12/2020 

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. 

 
 
 
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. 

O Sistema de Nota Fiscal Eletrônica já foi 
implantado no município desde 
Maio/2018 e já está em operação. 

Ação 01: 
(Concluído) 
 
 
 
 
 
Ação 02: 
Inicio: 09/18 
(Concluído) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ação 03: 
Treinamento 
em NFE 
realizado. 
(Concluído) 
 

Ação 02: 

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

- Treinamento do sistema Simplifica: 
Servidoras: Maria Aparecida Buzato Silva, 
Adelaide Comper, Brunela Madeira 
Comério (03/09/2018). 
- Treinamento para Gestão da Dívida 
Ativa Municipal: Servidora Maria 
Aparecida Buzato Silva (12 e 
13/04/2019). 
- Treinamento: Fiscalização de 
Instituições Financeiras, Fiscalização de 
Tributos Municipais no Simples Nacional, 
Fiscalização de Cartórios e Fiscalização 
Tributária Municipal Eletrônica. 
Servidores: Sinval Antônio Tofoli e Luiz 
Alberto Sheppa – Período: 26 a 28/06/19 
e 04 e 05/07/2019. 

Ação 03: 

Ausência de capacitação no sistema de TI contratado. 
 

Quanto à capacitação no sistema de TI, 
foi realizado em abril e maio/2018, pela 
empresa fornecedora do sistema de Nota 
Fiscal Eletrônica, capacitação dos 
servidores da administração tributária e 
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fiscais tributários. 
Após o treinamento inicial, a empresa 
fornecedora dos sistemas realiza 
treinamentos e assistência 
quinzenalmente referente ao sistema de 
NF-e e fiscalização do ISS. 

Segue em anexo certificado do Curso Gestão da Dívida Ativa Municipal, Certificado do Curso Fiscalização do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre os Serviços Financeiros, Cartorários, e Notariais, Simples 

Nacional e Construção Civil e relação de participantes do Treinamento Simplifica. 

 

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

Execução de suas Despesas.  

 
Ação concluída através da inclusão da Subfunção 129 – Administração de Receitas –  

Programa: 0001 – Apoio Administrativo 

Atividade 2.006 – Modernização da Administração Tributária na LOA 2019. 

 

Também foi criada a Atividade 2.007 – Manutenção das Ações de Recuperação e Incremento da Arrecadação 

Programa: 0001 – Gestão Fiscal e Financeira 

 

Segue em anexo cópia da folha da Lei Orçamentária Anual 2019 contendo a informação acima. 
 
 
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. 

 
 
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. 

Foi encaminhado ofício nº 116/2019 a 
Cesan solicitando informação dos imóveis 
cadastrados no município, contendo CPF 
e Endereço das pessoas para efeito de 
atualização cadastral. 
Obs.: Aguardando resposta da Cesan 

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. 
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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 cronograma de 
Fiscalização Tributária. 
 
 

Inicio: 
09/2018 
Final:  
A ação após 
implantada, 
deverá ser 
rotineira. 
(Concluída) 
 
 
(Concluída) 
 
 
(Concluída) 
 
 
(Concluída) 
 
 
 
 
 
(Concluída) 
 

Ação 02: 

Não há fiscalização dentro o município relativamente a 
instituições financeiras; 

Foi resolvido com a implantação do 
sistema de ISS Bancário em Maio/2018. 

Ação 03: 

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

Foi resolvido com a implantação do 
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. 

 
Segue em anexo Cronograma de Trabalho do Setor de Fiscalização Tributária. 
 
 

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. 

Foram implantados procedimentos de 
fiscalização do ITBI que consistem no 
confronto do valor da base de cálculo do 
imposto declarado pelo contribuinte com 
o valor de mercado do imóvel. 

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 

Foi nomeada comissão encarregada da 
Avaliação dos Bens Imóveis através do 
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administração tributária; Decreto nº 309/2018 de 22/08/2018, 
incluindo servidores da Fiscalização 
Tributária.  

 
 
 
 
 
(Concluída) 
 
 
 

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. 

Foi incluída na guia de avaliação de bens 
imóveis o prazo para impugnação do 
valor avaliado. A nossa legislação não faz 
vinculação do cálculo da base do ITBI ao 
IPTU. 

 
Segue em anexo o Decreto 309 2018 - Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis e Guia de Transmissão de 
Imóveis - ITBI contendo prazo para impugnação do valor avaliado. 
 
 
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 

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. 
 

Aguardando aprovação da Lei pela 
Câmara Municipal. 

Inicio: 
05/2018. 
 
Final:  
Projeto de Lei 
encaminhado 
a Câmara em 
11/2018. 

 
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. 

 

 

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. 

Já implantada na emissão dos carnês de 
IPTU relativos ao exercício de 2018 e 
2019 das notificações e boletos referente 
a Dívida Ativa para pagamento nos casos 
de contribuintes em débito. 

Inicio e Fim: 
Iniciado 
 
(Concluída) 
 
 
(Concluída) 
 

 
 
 
 
 

Ação 02: 

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

Quanto ao ISS Fixo, foi incluída 
juntamente com o DAM do exercício a 
notificação com o DAM para pagamento 
nos casos de contribuintes devedores. 

Ação 03: 

Realizar a cobrança administrativa e implantar o 
relatório gerencial que contenha as informações e que 

Foi solicitado a empresa fornecedora do 
sistema Tributário a implantação de 
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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. 

relatório gerencial para demonstrar o 
resultado da cobrança administrativa da 
Dívida. 
 
Protocolo: 0006614 

Em relação 
ao controle 
gerencial 
sobre o 
resultado da 
Cobrança 
Administrativ
a: 
31/12/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação à 
atualização 
cadastral: 
31/12/2020. 

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. 

Foi encaminhado ofício nº 116/2019 a 
Cesan solicitando informação dos imóveis 
cadastrados no município , contendo CPF 
e Endereço das pessoas para efeito de 
atualização cadastral. 
Obs.: Aguardando resposta da Cesan 

 
Foi efetuado levantamento de devedores de Dívida Ativa através do processo nº 14.366/2018, incluindo os devedores 

do cadastro econômico municipal, realizando pesquisa individual e emissão de notificações e boletos que foram 

encaminhados ao Setor de Fiscalização Tributária conforme processo nº 7619/2019. 

 

Segue anexado Ofício 116 2019 - Solicita informações junto a Cesan;  

Cópia de Carnê de IPTU - notificações e boletos referente a Dívida Ativa para pagamento nos casos de contribuintes 

em débito; e 

Protocolo junto ao Suporte E&L para criação de Relatório Gerencial. 

 

 
2.16 – Ausência de Requisitos Legais na Inscrição em Dívida Ativa 
 

Ação 01: Prazo 

Implementar no sistema de controle da arrecadação os 
campos previstos no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, 
a fim de que passem a constar do Livro Eletrônico da 
Dívida Ativa e da Certidão de Dívida Ativa. 

Foi inserida na Certidão de Dívida Ativa 
as informações referente à forma do 
cálculo de juros e encargos, e também o 
número do processo administrativo a que 
se refere. 

Inicio e Fim: 
Agosto/18 
(Concluída) 

 
 

 
Segue em anexo, comprovante da Certidão de Dívida Ativa - inserida informações referente à forma do cálculo de 

juros e encargos  



                   

              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 

 

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. 
 

Conforme informado pela procuradoria 
jurídica no processo 14.735/2018, as 
alterações/correções promovidas foram 
realizadas através de procedimentos 
internos pela Fazenda Municipal e Setor 
Tributário, com o auxílio da Procuradoria, 
visando o ajuizamento de forma 
eletrônica. 
Foram agrupadas as CDA’s por 
contribuinte e por acumulação do máximo 
possível de exercícios em Dívida dentro 
do prazo prescricional. 

Inicio: 
31/12/2019. 
 
(Concluído) 
 
 

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.  

Foi encaminhado MEMO 041/2019 da 
Secretaria Municipal da Fazenda, 
solicitando, caso a Procuradoria Jurídica 
entenda necessário, a alteração do 
Decreto 363/2009 que regulamenta 
procedimentos de execução fiscal no 
município. 
Processo: 008317/2019. 

 

 
 
 
2.19 – Ausência de Baixa no Sistema Tributário de Crédito Prescrito 
 

Ação 01: Prazo 

Criar comissão para levantamento dos créditos 
tributários prescritos. 
 

Através do Processo interno nº 
008969/2019, foi solicitado ao Gabinete 
do Senhor Prefeito Municipal a criação de 
Comissão para levantamento de créditos 
tributários prescritos, que será formada 
pelos servidores: 
Maria Aparecida Buzato Silva 
Adelaide Comper 
Alexandre de Assis Rosa 
Rosângela Smidt de Oliveira 
A comissão terá o apoio de um servidor 
do Controle Interno durante os trabalhos. 
Decreto: 214/2019  

 
 

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. 

 Final: 
31/12/2020. 
 

 



                   

              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
            Estado do Espírito Santo 
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Segue em anexo o Decreto 214/2019 que Cria e Nomeia Comissão responsável pela realização de levantamento de 

Créditos Tributários Prescritos no Município de Santa Teresa-ES. 

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

responsáveis pela execução deste Plano de Ação, com o intuito de atendê-lo nos prazos estabelecidos e 

homologados pelo Tribunal de Contas do Estado do ES. 

 

 

Santa Teresa-ES, 09 de Julho de 2019. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 

 

 

 


