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OF. UCCI N° 044/2020 
 

Afonso Cláudio, 24 de junho de 2020. 

 

 

 

Prezados, 

 

 

 

Cumprimentando-os cordialmente, vimos pelo presente, convidá-los para reunião, no dia 

30 de junho de 2020, terça-feira, às 09:00 h, na sala da UCCI, no intuito de monitorar as 

ações e verificar o andamento das ações em relação ao andamento das ações do Plano de 
Trabalho. 

 

- Qual o impacto na arrecadação até o momento devido a pandemia do Covid-19? 

 

- Quanto a Planta Genérica de Valores, já foi realizada a adequação do banco de dados e 

corrigidas as inconsistências detectadas (como itens faltantes para composição do IPTU, 

que demanda checagem, códigos de logradouros incorretos) para possibilitar a empresa a 

finalização dos trabalhos? Qual a previsão para o término? 

 

- O quantitativo de cadastramento e recadastramento imobiliário, do mês de maio e 

junho? Entrega do relatório comprobatório para registro das informações, conforme 

cronograma. 

 

- Diante do momento de pandemia, é recomendável a suspensão de procedimentos 

restritivos, como protestos, ajuizamentos de ações executivas, penhora on-line para 

créditos que possam ser cobrados normalmente em exercícios futuros. Entretanto para os 

créditos próximos do prazo prescricional mantém-se o dever de cobrar sob pena de 

responsabilização. Dessa forma, gentileza apresentar na reunião levantamento constando 

as dívidas que estão prestes a prescrever e medidas adotadas. 

 

- Em relação ao ISS bancário, aguardamos retorno ao OF. UCCI n° 039/2020, com 

apresentação do comprovante da entrega do auto de infração do Banco Sicoob. Além 

disso, qual o andamento dos demais bancos? 

 

- Em relação ao recurso do Banco BANESTES, que o Procurador Municipal apresente o 

retorno com o posicionamento legal e andamento das medidas, para possibilitar o 

aprimoramento da cobrança dos demais bancos, bem como a cobrança dos valores não 

contestados e por fim, uma resposta quanto ao recurso apresentado.  

 

- No que se refere a cobrança de IPTU, os carnês foram finalizados e encaminhados? Foi 

verificada a possibilidade da implementação/disponibilização através de um sistema on-

line, em que o contribuinte tivesse a opção de retirar eletronicamente através do site 

municipal, criando alternativa e evitando a circulação de pessoas? Foi realizada a 
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solicitação para alteração do fato gerador na legislação municipal de março para janeiro, 

conforme informado na última reunião? 

 

- Andamento do Levantamento de ISS dos Cartórios. 

 

- Assuntos tratados nos cursos “Arrecadação Municipal e Pandemia da Covid-19”. 

 

- Retorno aos questionamentos diários realizados no grupo de Whatsapp. 

 

- Outras ações decorrentes da pactuação com o TCEES.  

 

Assim, gentileza apresentar na data os documentos comprobatórios por escrito para 

registro das informações.  

 

Solicitamos a presença do Procurador Dr. André Victor Rodrigues Fragoso, indicado como 

responsável por acompanhar o Plano de Ação, ressaltando que é indispensável sua 

participação, pela grande e complexa demanda e por se tratar de uma alternativa para 

fomentar a arrecadação própria neste momento de crise. 

 

Contamos com sua presença e solicitamos que sejam observadas todas as medidas 

protetivas e de prevenção a proliferação do Covid-19. 

 

Valemo-nos, desta oportunidade, para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente.  
 
 
 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. José Victor Mascarello Pagotto 
 

A: PROCURADORIA GERAL                                
Ilma. Dra. Roberta de Vargas Vieira                

Ilmo. Dr. André Victor Rodrigues Fragoso 

                

AO: DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS             
Ilmo. Sr.  Edmon Luiz Serra Reboli                           
 
AO: CHEFE DE FISCALIZAÇÃO  
Ilmo. Sr. Gilmar M. dos Santos      

 


