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Plano de Ação da Receita Tributária - Cronograma das Ações 
Realizadas no 2º Semestre/2019. 

 
 

2.1 – Legislação Tributária não disponibilizada adequadamente para consulta: 
 
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) 
 
 
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. 
 

 

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

09243/2019-2, 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. 

 

O processo ainda se encontra na Câmara Municipal para ser votado e além das 14 emendas anteriormente citadas, 

foram apresentadas mais 4  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 26/2019, 27/2019, 28/2019 e 29/2019. 

 

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. 

 

Após muitos estudos e alterações no Projeto de Lei do Código Tributário Municipal, conforme se pode constatar nas 

folhas de despacho nº 71 (71 verso) e 89 (89 verso) anexadas a este relatório, e Também através do Ofício 406/2019 
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do Gabinete do Senhor Prefeito (folhas 90) encaminhado a Câmara Municipal, foi solicitado o arquivamento da 

mensagem 037/2018 que anteriormente havia encaminhado o Projeto de Lei Complementar, em razão da 

necessidade de alterações, especialmente no que se refere à Planta Genérica e atendimento a emendas Propostas 

ao projeto enviado. 

 

Assim sendo, anexamos o novo relatório contendo as mudanças realizadas no referido Projeto de Lei Complementar. 

 

 

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 relação ao 
levantamento, a 
ação foi 
concluída) 
 
 
 
 
(em andamento) 
 
 
 
 
 
 
 
(em andamento) 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
Segue em anexo o comprovante das 
notificações emitidas. 

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 esta 
realizando a conferencia da 
documentação apresentada pelos 
contribuintes e está elaborando um 
relatório para informar a situação dos 
que atenderam a legislação e dos que 
não atenderam e serão lançados em 
dívida. 

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: 

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 Aguardando o levantamento final do 



                   

              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 

 

administrativo municipal para futura apresentação 
quando do monitoramento de auditoria, fazendo 
constar menção expressa e conclusiva sobre cada item 
dos procedimentos acima descritos. 

setor de Cadastro Urbano. (Em andamento) 
 

 
Obs: Segue em anexo o comprovante das notificações emitidas. 

 

Esta UCCI esteve no setor de Cadastro Urbano verificando o andamento do processo e constatou no mesmo a 

existência de vários documentos que foram apresentados pelos contribuintes. Como ainda está em fase de apuração, 

estamos aguardando o levantamento pelo setor e a elaboração do relatório para informar a situação dos que 

atenderam a legislação e dos que não atenderam e serão lançados em dívida. 

 

 
 
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.  

 
 
Enviado projeto de Lei à Câmara 
Municipal para criação do Cargo em 
29/08/2019. 
 
Aguardando aprovação do Legislativo 
Municipal. 

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. 

 
Foi encaminhado a Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar 08/2019 – Processo Legislativo: 283/2019, que 

se refere, entre outros, nos Capítulos I e II da criação de Cargo de Fiscal Tributário de Nível Superior e Advogado 

efetivo no município de Santa Teresa, o qual pode ser verificado através do link abaixo: 

http://www3.camarasantateresa.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=3006&arquivo=Arquivo/Docu

ments/PLC/PLC82019.pdf#P3006 

 
Também anexamos cópia do Projeto de Lei a este relatório. 
 
 

http://www3.camarasantateresa.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=3006&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/PLC82019.pdf#P3006
http://www3.camarasantateresa.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=3006&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/PLC82019.pdf#P3006
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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. 

 
 
 
 
Enviado projeto de Lei à Câmara 
Municipal para criação do Cargo em 
29/08/2019. 
 
Aguardando aprovação do Legislativo 
Municipal. 

 
Inicio: imediato 
 
 
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. 

 
Foi encaminhado a Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar 08/2019 – Processo Legislativo: 283/2019, que 

se refere, entre outros, nos Capítulos I e II da criação de Cargo de Fiscal Tributário de Nível Superior e Advogado 

efetivo no município de Santa Teresa, o qual pode ser verificado através do link abaixo: 

http://www3.camarasantateresa.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=3006&arquivo=Arquivo/Docu

ments/PLC/PLC82019.pdf#P3006 

 
Também anexamos cópia do Projeto de Lei a este relatório. 
 
 
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 
(Concluído) 
 
 
 
 
 

Ação 02: 

Ausência de capacitação dos servidores visando o 
desempenho eficiente das atividades típicas da 
administração tributária; 
 
- Além das capacitações informadas no relatório 
anterior sob o número do protocolo 09243/2019-2, 
também foram realizadas os seguintes 
Treinamentos: 
 

*Servidora: Adelaide Comper: chefe do 
Setor de Tributação 
Arrecadação Municipal: Meios e 
Procedimentos de Implementação; 
Jurisprudência do TCEES aplicada a 
Administração Pública; Gestão e 
Fiscalização de Contratos 
Administrativos; Atendimento 2.0 – A Arte 
de Encantar o Cidadão da Era Digital; 

http://www3.camarasantateresa.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=3006&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/PLC82019.pdf#P3006
http://www3.camarasantateresa.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=3006&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/PLC82019.pdf#P3006
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*Servidora: Rosangela Maria Schmidt de Oliveira: 
Chefe do Setor de Cadastro Urbano 
Arrecadação Municipal: Meios e Procedimentos de 
Implementação; 
 
*Servidora: Marciana Rocon: Arrecadação Municipal: 
Meios e Procedimentos de Implementação; Gestão e 
Fiscalização de Contratos Administrativos; Atendimento 
2.0 – A Arte de Encantar o Cidadão da Era Digital; 
Processo de Responsabilização Perante o TCEES; 
Jurisprudência do TCEES aplicada a Administração 
Pública; Gestão de Riscos no Setor Público. 
 
*Servidor: Matheus Maifredi: Arrecadação Municipal: 
Meios e Procedimentos de Implementação; 
Atendimento 2.0 – A Arte de Encantar o Cidadão da Era 
Digital; Jurisprudência do TCEES aplicada a 
Administração Pública; Gestão de Riscos no Setor 
Público. 
 
 
 
 
 
 

Processo de Responsabilização Perante 
o TCEES; Gestão de Riscos no Setor 
Público. 
 
*Servidor: Luiz Alberto Sheppa: Fiscal 
Tributário 
Seminário Regional do Simples Nacional; 
Arrecadação Municipal: Meios e 
Procedimentos de Implementação. 
 
*Servidor: Sinval Antônio Tofoli: Fiscal 
Tributário 
Arrecadação Municipal: Meios e 
Procedimentos de Implementação. 
 
*Servidora: Maria Aparecida Buzzato 
Silva: Gerente Fazendário 
Gestão Tributária Municipal; Arrecadação 
Municipal: Meios e Procedimentos de 
Implementação;  
 
*Servidor: Elias Guilherme de Souza: 
Arrecadação Municipal: Meios e 
Procedimentos de Implementação; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 certificados dos Cursos descritos na Ação 02.  

 

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

Execução de suas Despesas.  

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

Protocolo nº 09243/2019-2. 

 
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 
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Ação 02:  
Final:  
31/12/2020 
 

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. Porém a cesan, 
apesar de vários contatos telefônicos, 
não deu nenhuma informação ao 
município até o momento. 
Assim, esta UCCI através do processo: 
014391/2019 solicitou ao setor de 
Cadastro Urbano que busque realizar 
outros tipos de convênio com outras 
concessionárias de serviços públicos ou 
outros órgãos que possam ser 
contatados, na busca do acesso a seus 
cadastros de clientes e unidades 
residenciais. 

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. 

 
O setor de Cadastro Urbano está fazendo levantamento através do sistema de protocolo do Município em busca de 

informações; 

Também está buscando informações em outros registros do município. 

Segue anexado a este processo a 1ª Relação com as inscrições atualizadas até a data de 23/09/2019. 

 

 

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. 
Através do processo nº 012.987/2019 foi 
solicitado ao setor de fiscalização 
tributária o relatório e os documentos que 
comprovem a efetiva realização das 
ações ali descritas. 
 

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

Ação 02: 

Não há fiscalização dentro o município relativamente a 
instituições financeiras; 

As Instituições Financeiras enviam as 
informações para a Prefeitura Municipal 
através do Sistema de ISS Bancário. 
O município deverá fazer o confronto das 
informações dessa declaração com os 
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balancetes bancários. Os fiscais 
tributários estão passando por 
treinamento no sistema para verificação 
das informações. 

 
 
 
 
 
 
(Concluída) 
 
 
 
(Concluída) 
 
 
 
 
(Concluída) 
 
 

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. 

 
Segue em anexo o processo nº 012.987/2019 contendo as ações realizadas pela fiscalização tributária. 
Em relação ao ISS Bancário ainda não houve fiscalização. 
 

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. 

O código Tributário Municipal já evidencia 
em seus artigos 248 e 249 os 
procedimentos para avaliação dos Bens 
Imóveis. A comissão esta utilizando as 
orientações contidas na Auditoria para o 
cálculo do 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) 
 
 
 
 
 
 
 
(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 Ação concluída e já comprovada nos 
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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. 

documentos encaminhados anteriormente 
ao Tribunal de Contas através do 
Protocolo nº 09243/2019-2. 

 

 
Código Tributário Municipal: 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: 

  

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. 
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§ 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. 

 
Segue em anexo Decreto 322/2019 com novo membro da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis. 
 
 
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. 

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) 
 
 
 

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: 
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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 
 
Ainda está em fase de elaboração. 
A solicitação se encontra no setor de 
Programação da empresa. 

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. 
A Cesan não forneceu nenhum tipo de 
informação até o momento. 

 

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

 

 
2.16 – Ausência de Requisitos Legais na Inscrição em Dívida Ativa 
 
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. 
 

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. 
 

(em 
andamento) 
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O procedimento mencionado já está 
sendo observado pelo município, porém, 
ainda não foram concluídos os casos 
para posterior ajuizamento do Execução 
Fiscal. 

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 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: 010.457/2019 
realizou duas reuniões que geraram duas 
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. 
Foram analisados relatórios da Dívida 
Ativa por situação referente aos 
exercícios de 1900 a 2000 e 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. 
Também foi juntado ao processo 
relatórios do sistema Tributário, Parecer 

Final: 
31/12/2020. 
 
(Em 
andamento) 
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Jurídico, Minuta do Decreto e Decreto de 
Baixa dos Créditos Tributários Prescritos 
nº 324 (referente ao primeiro 
levantamento realizado). 

 
Segue anexado a este relatório cópia do processo 010.457/2019 que foi encaminhado a Secretaria Municipal da 

Fazenda para análise e autorização do cancelamento por prescrição dos créditos apurados, que se refere à primeira 

apuração para cancelamento dos créditos.  

 

 
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, 28 de Outubro de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 

 

 

 


