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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 

 

 

RELATÓRIO: RA-01/2017 (Final) 

 

MODALIDADE DE AUDITORIA: Operacional 

 

PLANO DE AUDITORIA: PAAI/2016 

 

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul (Setor 

de Tributação) 

 

OBJETO: 1) Levantamento dos 10(dez) maiores devedores 

da fazenda municipal; 2) Quantificação dos 

débitos fiscais e 3) Identificação dos 

procedimentos de cobrança adotados, avaliando a 

sua eficácia e desempenho.  

 

DATA DA AUDITORIA: 24 DE MAIO DE 2017 

 

RESPONSÁVEL ATUAL PELO SETOR 

FISCALIZADO: 

Pedro Amadeu Correa 

Auditor Fiscal de Tributos Municipais 

Matrícula 1598-9 

 

Thiago Fiorio Longui 

Prefeito Municipal 

 

EQUIPE DE AUDITORIA:  

 

Mauricio Rodrigues Wiskow 

Controlador Geral do Município 

Decreto Nº. 2925/16 

 

Raissa Mombrini Portela Milfont 

Auditora Pública Interna 

Decreto Nº. 2813/15 

 

 

1. INTRODUÇÃO: 

  

 Por ocasião da construção do Plano Anual de Auditoria 

Interna em dezembro de 2016-PAAI/2016, a UCCI-Unidade Central de 

Controle Interno deliberou que, em data de 24 de maio de 2017, 
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iria promover à necessária auditoria no setor de tributação a fim 

de avaliar o desempenho do setor no que se refere aos 

procedimentos de cobrança em uma amostra envolvendo os dez maiores 

devedores do ente municipal. 

 

 Assim foi que, em cumprimento ao PAAI/2016 e após prévia 

notificação ao setor a ser auditado, a UCCI deu início aos 

trabalhos de auditoria no dia designado, tendo como objeto a 

avaliação, por amostragem, da eficácia dos procedimentos de 

cobrança perpetrados pelo fisco municipal. 

 

 Dentre os objetivos traçados pelo Controle Interno por meio 

do procedimento de auditoria escolhido estão o 1) Levantamento dos 

10(dez) maiores devedores da fazenda municipal; 2) Quantificação 

dos débitos fiscais, e 3) Identificação dos procedimentos de 

cobrança adotados, avaliando a sua eficácia e desempenho.  

 

 Trata-se, portanto, de uma AUDITORIA OPERACIONAL, também 

chamada de auditoria de desempenho, que é o exame de funções, 

subfunções, programas, ações (projetos, atividades, operações 

especiais), áreas, processos, ciclos operacionais, serviços e 

sistemas governamentais com o objetivo de se emitir comentários 

sobre o desempenho dos órgãos e das entidades da Administração 

Pública e o resultado das políticas, programas e projetos 

públicos, pautado em critérios de economicidade, eficiência, 

eficácia, efetividade, equidade, ética e proteção ao meio 

ambiente, além dos aspectos de legalidade (NAG 1102.1.2.). 

 

 Anote-se, ainda, que a auditoria, por óbvio, se encontra 

limitada por seus objetivos traçados no PAAI/2016 e pela 

quantificação da amostra, que aqui se circunscreve aos 10(dez) 

maiores créditos fiscais do município, que montam no volume de R$ 

194.908,74 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e oito reais 

e setenta e quatro centavos). 

 

 Espera-se, por fim, que os resultados desta auditoria ajudem 
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ao fisco a aprimorar as suas práticas de recuperação fiscal, dado 

que a premente crise econômica que abate o país tem seus reflexos 

sentidos pelo município de Rio Novo Sul demandando soluções e 

medidas de aprimoramento das ferramentas legais e operacionais com 

o escopo de minorar a abrupta queda de suas receitas. 

 

2. ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

 O procedimento de auditoria, após prévia notificação, se 

iniciou nos idos de 24 de maio de 2017, precisamente às 09:00h, 

nas instalações do Setor de Tributação localizado no prédio da 

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, estando presente o Sr. 

Pedro Amadeu Correa, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, 

matriculado sob o nº. 1598-9. 

  

 Com o auxílio do Sr. Pedro Amadeu e farto relatório 

apresentado por este, foram identificados os 10(dez) maiores 

devedores do Município de Rio Novo do Sul, conforme adiante 

delineado: 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS DEZ MAIORES DEVEDORES  

 
 

 A Proporção de cada débito pode ser mais bem visualizada na 

Sequência Identificação do Devedor Valor 
1 José Luiz Ribeiro R$ 48.236,75 

2 João Antônio Zampiroli R$ 38.661,35 

3 Cartório e Tabelionato de Rio Novo do Sul R$ 24.283,06 

4 Wilson Chamum Mameri R$ 19.205,16 

5 Ruymar Nogueira R$ 14.114,82 

6 Isaias Volpato D’Almeida R$ 13.452,55 

7 Rivasul Mat. De Const. LTDA R$ 10.904,63 

8 Tor e Moagem de Café Havaí R$ 8.748,59 

9 José Carlos Ribeiro R$ 8.667,58 

10 Antônio Carlos Diir R$ 8.634,25 

TOTAL ……………………………………………………… R$ 194.908,74 
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figura seguinte: 

 

 

 Como se vê, somados os débitos dos dez maiores devedores do 

município, acima identificados, chega-se ao valor de R$ 194.908,74 

(cento e noventa e quatro mil, novecentos e oito reais e setenta e 

quatro centavos). 

 

 Quanto aos procedimentos adotados ante a cada dívida 

apontada foi constatado o que segue:  

 

 1) Dívida 01: 

 

 Devedor – José Luiz Ribeiro  

 Valor do Débito – R$ 48.236,75 

 Termo inicial da dívida – 25/11/2014 

 Origem da dívida - Ressarcimento  

 Natureza: Não tributária  

  

 Esta dívida, processada nos autos do processo administrativo 

nº. 2014/08/004693, fora inscrita em dívida ativa em data de 26 de 

novembro de 2015, tendo sido a respectiva CDA encaminhada ao 

Cartório para protesto no dia 16 de junho de 2015, o que gerou 

Instrumento de protesto em data de 19 de junho 2015. Atos 

posteriores ainda não foram possíveis verificar em razão de 

48.2
38.6

23.2 19.20 14.10 13.40 10.90 8.7 8.6 8.6

MAIORES CRÉDITOS FISCAIS DE RIO NOVO DO SUL
* 1 U N I D A D E = R $  1 . 0 0 0 , 0 0
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Procuradoria não ter respondido ao ofício nº CGM/08/2017. 

 

2)Dívida 02: 

 

 Devedor – João Antônio Zampiroli 

 Valor do Débito – R$ 38.661,35 

 Termo inicial da dívida – 10/05/2012 

 Origem da dívida –Imposto Predial Territorial Urbano/IPTU  

 Natureza: Tributária  

 

 Esta dívida fora originada do não adimplemento do Imposto 

Predial Territorial Urbano, tendo sido inscrita em dívida ativa em 

01 de janeiro de 2016. Ocorre que o contribuinte faleceu em data 

de 12 de junho de 2016, devendo, portanto, os procedimentos de 

cobrança e execução, neste caso, serem dirigidos ao espólio. Atos 

posteriores ainda não foram possíveis verificar em razão de 

Procuradoria não ter respondido o ofício nº CGM/08/2017. 

 

3) Dívida 03: 

 

 Devedor – Cartório e Tabelionato de Rio Novo do Sul  

 Valor do Débito – R$ 24.283,06 

 Termo inicial da dívida – 10 de maio de 2012  

 Origem da dívida –Imposto Sobre Serviço - ISS  

 Natureza: Tributária 

 

 Esta dívida fora originada do não adimplemento do Imposto 

Sobre Serviços - ISS, tendo sido inscrita em dívida ativa em 10 de 

abril de 2017. A dívida fora encaminhada para protesto em 11 de 

abril de 2017.  

   

4)Dívida 04: 

 

 Devedor – Wilson Chamum Mameri 

 Valor do Débito – R$ 19.205,16 
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 Termo inicial da dívida – 30/04/2011 

 Origem da dívida -Imposto Predial Territorial Urbano/IPTU 

 Natureza: Tributária  

 

 Esta dívida tem origem no inadimplemento do IPTU e se refere 

a vários imóveis de propriedade do contribuinte. As dívidas 

inscritas em dívida ativa em data de 10/11/2015 e que originaram 

as CDA’s de números 2015/480 à2015/489 foram todas protestadas em 

13/11/2015, enquanto as inscritas nas CDA’s de números 23/2017 à 

33/2017 foram encaminhadas à Procuradoria em data de 23 de maio de 

2017. Atos posteriores ainda não foram possíveis verificar em 

razão de Procuradoria não ter respondido o ofício nº CGM/08/2017. 

 

 5)Dívida 05: 

 

 Devedor – Ruymar Nogueira  

 Valor do Débito – R$ 14.114,82 

 Termo inicial – 09/03/2012 

 Origem da dívida - Imposto Predial Territorial Urbano/IPTU  

 Natureza: Tributária  

 

 Esta dívida tem origem no inadimplemento do IPTU e se refere 

a vários imóveis de propriedade do contribuinte. Tais débitos, 

contudo, foram parcelados por meio dos termos de confissão de 

dívidas de números 016/2017 e 017/2017, ante ao permissivo legal 

do artigo art. 257 da Lei Municipal nº. 353/2008. 

 

 6)Dívida 06: 

 

 Devedor – Isaias Volpato D’Almeida 

 Valor do Débito – R$ 13.452,55 

 Termo inicial – 31/03/2017 

 Origem da dívida - Imposto Predial Territorial Urbano/IPTU  

 Natureza: Tributária  

 Esta dívida tem origem no inadimplemento do IPTU e se refere 
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a vários imóveis de propriedade do contribuinte. Tais débitos, 

contudo, foram parcelados por meio dos termos de confissão de 

dívidas de números 021/2017, 022/2017, 023/2017, 024/2017, 

025/2017 e 026/2017, ante ao permissivo legal do artigo art. 257 

da Lei Municipal nº. 353/2008.  

 

 7)Dívida 07: 

 

 Devedor – Rivasul Material de Construção LTDA EPP 

 Valor do Débito – R$ 10.904,63 

 Termo inicial – 01/03/2017 

 Origem da dívida - Imposto Predial Territorial Urbano/IPTU  

 Natureza: Tributária  

 

 Esta dívida tem origem no inadimplemento do IPTU e se refere 

ao imóvel de propriedade do contribuinte. O débito, contudo, foi 

parcelado por meio do termo de confissão de dívida de número 

006/2017, ante ao permissivo legal do artigo art. 257 da Lei 

Municipal nº. 353/2008.  

 

 8)Dívida 08: 

 

 Devedor – Torrefação e Moagem de Café Havaí LTDA. 

 Valor do Débito – R$ 8.748,59 

 Termo inicial da dívida – 30/04/2012 

 Origem da dívida – Taxa de Fiscalização 

 Natureza: Tributária  

 

 Esta dívida fora originada do não adimplemento da Taxa de 

Administração, tendo sido inscrita em dívida ativa em 01 de 

janeiro de 2013. A dívida fora encaminhada para protesto em 11 de 

abril de 2017.  

 

 9)Dívida 09: 
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 Devedor – José Carlos Ribeiro 

 Valor do Débito – R$ 8.667,58 

 Termo inicial – 10/02/2012 

 Origem da dívida - Imposto Predial Territorial Urbano/IPTU  

 Natureza: Tributária  

 

 Esta dívida tem origem no inadimplemento do IPTU e se refere 

ao imóvel de propriedade do contribuinte. Os débitos, contudo, 

foram parcelados por meio dos termos de confissão de dívida de 

números 052/2017 e 053/2017, ante ao permissivo legal do artigo 

art. 257 da Lei Municipal nº. 353/2008.  

 

 10)Dívida 10: 

 

 Devedor – Antônio Carlo Diirr 

 Valor do Débito – R$ 8.634,25 

 Termo inicial – 09/03/2012 

 Origem da dívida - Imposto Predial Territorial Urbano/IPTU  

 Natureza: Tributária  

 

 Esta dívida tem origem no inadimplemento do IPTU e se refere 

a vários imóveis de propriedade do contribuinte. Tais débitos, 

contudo, foram parcelados por meio dos termos de confissão de 

dívidas de números 032/2017, 033/2017, 034/2017 e 035/2017, ante 

ao permissivo legal do artigo art. 257 da Lei Municipal nº. 

353/2008.  

 

 De acordo com a amostra, podemos dizer que a maior parte do 

crédito tributário advém do Imposto Predial Territorial Urbano, 

conforme graficamente demonstrado a seguir. 
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 2.1- DEMORA NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - NECESSIDADE DE 

DAR MAIOR CELERIDADE AOS PROCEDIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO: 

 

 Quanto aos procedimentos adotados para a cobrança dos 

créditos fiscais, seus prazos e eficácia dos procedimentos 

adotados foi verificado o seguinte:  

 

DÍVIDA  CDA/TERMO DE 
CONF. DÍVIDA 

TERMO 
INICIAL 

PROTESTO EXECUÇÃO DURAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO 

Dívida 01 2014/01 26.11.2014 19.06.15 - - 

Dívida 02 2017/21 01.01.2013 - - - 

Dívida 03 2017/05 
2017/06 

13.01.2015 
10.04.2017 

- - - 

Dívida 04 2015/480 à 2015/489 
2017/33  

2017/23 à 2017/32 

02.01.2012 
01.01.2013 
19.012016 

13.11.15 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

Dívida 05 Termo de Conf. Dívida 
016/2017 à 018/2017 

02.03.2017 - - - 

Dívida 06 Termo de Conf. Dívida 
021/2017 à 026/2017 

06.03.2017 - - - 

Dívida 07 Termo de Conf. Dívida 
006/2017  

23.02.2017 - - - 

Dívida 08 2017/07 01.01.2013 - - - 

Dívida 09 Termo de Conf. Dívida 
052/2017 à 053/2017 

19.04.2017 - - - 

Dívida 10 Termo de Conf. Dívida 
032/2017 à 035/2017 

14.03.2017 - - - 

 

 Conforme se extrai do quadro anterior, as ausências de 

algumas informações prejudicaram uma análise mais completa e 

detalhada de todo o procedimento de cobrança das dívidas 

12%

83%

5% 0%

Principais Fontes de Receitas Tributárias

ISS (12%) IPTU (83%) Taxa de Fiscalização (5%)
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destacadas, principalmente as informações requeridas da douta 

procuradoria do município, por meio do ofício nº. CGM/08/2017 

enviado em 06.06.2017.  

 

 Contudo, alguns achados de auditoria relevantes puderam ser 

notados, mesmo em relação aos procedimentos iniciais de cobrança 

dos créditos fiscais. Para melhor delimitar e compreender tais 

achados é preciso trazer à colação o que diz o texto do artigo 251 

do Código Tributário Municipal (Lei nº. 353/2008): 

 

Art. 251 - A Fazenda Municipal inscreverá em 

Divida Ativa os débitos não liquidados no 

vencimento, a partir do primeiro dia útil do 

exercício seguinte àquele em que foram cumpridas 

as formalidades do Capítulo II do Título IV deste 

Código. Grifei. 

 

Parágrafo único - Se o crédito municipal se 

encontra em vias de prescrever, a inscrição e 

demais providências de cobrança judicial serão 

imediatas, pelo Órgão Fazendário competente. 

 

 Pelo espectro do comando legal acima transcrito percebemos 

que a orientação do legislador (mens legis) foi no sentido de 

agilizar os procedimentos iniciais de constituição do crédito 

tributário e sua cobrança estabelecendo que a fazenda deveria 

inscrever em dívida ativa os débitos não liquidados no vencimento, 

a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte. 

  

 Ocorre que, ao se analisar os prazos entre o vencimento da 

dívida e os demais atos de inscrição em dívida ativa/parcelamento 

e protesto se verificou que, pelo menos em um dos casos, foi por 

demais alongados, senão vejamos: 

 

 - Na dívida 03, alusiva ao Cartório do Registro Civil e 

Tabelionato de Rio Novo do Sul, a dívida de ISS mais antiga teve 

seu vencimento em data de 10.05.2012 (ex vi CDA 06/2017), dívida 

esta que se soma a outras dívidas da mesma espécie transcritas no 
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exercício de 2013, 2014 e 2015. Ocorre que todas estas dívidas só 

foram inscritas em dívida ativa em 10 de abril de 2017, ou seja, 

em prazo superior ao recomendado pela lei, o que pode acarretar 

diversas dificuldades para a realização do crédito tributário pelo 

decurso do tempo; 

 

 2.2- DÉFICIT NA RECEITA DE ISS – VALOR ARRECADADO INFERIOR 

AO PREVISTO ORÇAMENTO: 

 

 Ao se analisar, por sua vez, a peça contábil alusiva ao 

“Balancete da Receita” do exercício de 2016 foi possível constatar 

que o valor arrecadado pelo município pela via direta do tesouro 

municipal (excluído o auferido por meio do simples nacional) foi 

16,73% menor que o previsto, ou seja, o município estimou 

arrecadar a cifra de R$ 1.130.000,00 (um milhão, cento e trinta 

mil reais), contudo, arrecadou apenas R$ 940.913,61 (novecentos e 

quarenta mil, novecentos e treze reais e sessenta e um centavos).    

 

 Destarte, em uma inspeção circular pelo comércio local foi 

possível constatar que a grande maioria das empresas não emite 

Nota Fiscal, o que prejudica o recolhimento do ISS aos cofres 

municipais. Tal situação demanda uma maior fiscalização e 

iniciativa por parte do poder público municipal no sentido de 

promover o incremento deste crédito tributário. 

 

 2.3 – IMÓVEIS NÃO CADASTRADOS PELO MUNICÍPIO – BASE DE 

ARRECADAÇÃO DO IPTU QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS 

URBANOS DE RIO NOVO DO SUL: 

 

 Durante a instalação da auditoria no setor de tributos, no 

dia 24 de maio de 2017, foi possível constatar, por meio da 

análise do banco de dados e contato com o nobre Sr. Pedro Amadeu 

Correa, já identificado preambularmente, que nem todos os imóveis 

do município estão cadastrados no respectivo “Cadastro 

Imobiliário”. Estima-se que cerca de 50% (cinqüenta por cento) dos 

imóveis urbanos existentes no município não são alcançados pelo 
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fisco municipal. Dificuldades como a falta de regularização dos 

logradouros públicos, identificação numérica dos imóveis, entre 

outras, são parte do problema enfrentado pelo setor de 

fiscalização. Superado tais entraves, o município poderia dobrar a 

sua arrecadação com o Imposto Predial Urbano que hoje gira em 

torno de R$ 348.740,04 (trezentos e quarenta e oito mil reais e 

quatro centavos)1. 

 

3. CONCLUSÃO: 

 

 Atento aos objetivos traçados por esta auditoria foi 

possível proceder ao levantamento dos dez maiores devedores da 

fazenda municipal, bem como a quantificação dos débitos fiscais, 

conforme bem destacado nos quadros ilustrativos já expostos.  

 

 Quanto à identificação dos procedimentos de cobrança insta 

acrescentar que a ausência de resposta da procuradoria do 

município prejudicou a completa análise do início ao fim dos 

procedimentos de cobrança adotados. Contudo, dentro do que foi 

possível avaliar, foi detectado alguma morosidade na constituição 

da dívida ativa, uma vez que a recomendação do artigo 251 do CTM é 

no sentido de inscrever em Divida Ativa os débitos não liquidados 

no vencimento, a partir do primeiro dia útil do exercício 

seguinte, o que não ocorreu em algumas situações já apontadas.   

 

 Outro achado de auditoria de maior relevância foi o déficit 

encontrado na arrecadação do ISS. Déficit este que girou na casa 

dos 16,73% no exercício de 2016. Crise econômica à parte, se 

identificou que considerável número de empresas sediadas no 

município não emitem notas fiscais com freqüência e inexiste 

qualquer programa de incentivo à emissão destes documentos fiscais 

com o escopo de melhorar a arrecadação daquele imposto. Não é por 

qualquer razão que, na amostra analisada, o ISS representou apenas 

12% (doze por cento) da receita tributária do município, o que 

                                                
1 Dados do exercício financeiro de 2016. 
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indica carência no sistema de arrecadação de tributos aliado ao 

fraco desempenho econômico do município. 

 

 Na mesma esteira, foi possível verificar que a base de 

arrecadação do IPTU não é completamente explorada em virtude de 

entraves burocráticos e administrativos. Foi identificado que 

cerca de 50% (cinqüenta por cento) dos imóveis existentes no 

município não se encontram cadastrados, existindo dificuldades 

superáveis como ausência de logradouros e correta e precisa 

identificação dos imóveis. 

 

 Por fim, é preciso concluir que, em um momento de crise como 

a que atravessa o país neste momento, não se pode abrir mão de 

iniciativas que visem melhorar a arrecadação do município, que, só 

no último semestre deste ano, atingiu a absurda cifra de 54,61% 

com gastos com pessoal.  

 

 Não adotar as providências necessárias ao aprimoramento dos 

mecanismos de arrecadação, dando tratamento diferenciado aos 

contribuintes do município, pode implicar em renúncia de receita, 

o que é totalmente vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar nº 

101/2000, em seu art. 14, § 1º, estabelece que a renúncia de 

receitas “compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de 

alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 

correspondem a tratamento diferenciado”. 

 

 Assim, ante as conclusões apontadas se faz necessária a 

elaboração de algumas recomendações, conforme adiante delineadas. 

 

 3.1. A EQUIPE DE AUDITORIA PROPÕE AO PREFEITO MUNICIPAL E AO 

AUDITOR DE TRIBUTOS O SEGUINTE: 
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 3.1.1 – Dê cumprimento ao artigo 251 do Código Tributário 

Municipal a fim de inscrever em Divida Ativa os débitos não 

liquidados no vencimento, a partir do primeiro dia útil do 

exercício seguinte, não relegando tal missiva a um prazo superior 

a um ano;  

 

 3.1.2. Adote rotinas de fiscalização a fim de cumprir a meta 

de arrecadação do ISS, não obstante a criação de programas e 

incentivos com o mesmo propósito; 

 

 3.2.2. Promova COMPLETA ATUALIZAÇÃO DO “CADASTRO 

IMOBILIÁRIO” DO MUNICÍPIO, com o cadastramento de todos os imóveis 

urbanos erigidos no município de Rio Novo do Sul acompanhado da 

respectiva avaliação de seus valores venais, adotando, para tanto, 

todas as medidas administrativas necessárias à regularização dos 

logradouros públicos e demais atos administrativos, a fim de que 

seja explorado todo o potencial de arrecadação do IPTU. 

 

Rio Novo do Sul-ES, 20 de dezembro de 2017. 

 

 

Equipe de auditoria: 

 

 

Mauricio Rodrigues Wiskow 

Controlador Geral do Município 

Decreto Individual nº. 2925/16 

 

Raissa Mombrini Portela Milfont 

Auditora Pública Interna 

Decreto Individual nº. 2813/15 

 

 

  

 

 

 


