
•lmplantar e implementar os seguintes procedimentos 
quando da requlsicao de parcelamentos: 
(i) requisicao do comprovante de titularidade da dfvida 
trlbutaria no ato da concessao do parcelamento, sem 
prejufzo do seu deferimento. 
(ii) anexacao ao processo do comprovante de titularidade 

•lmplantar e implementar procedimento de abertura de 
processo administrative para concessao de parcelamentos, 
de forma a que fiquem registrados os elementos que os 
embasaram, tais como termo de confissao de dfvida 
assinado, despacho da autoridade competente e 
comprovante de titularidade da dfvida. 

Parcelamentos 
em Desacordo 
com as Normas 
Gerais 

ACHADO 2.7 - Plano 
de A~ao n° 
16375/2017-4 

RECOMENDA~AO ACHADO ITEM 

Este trabalho consubstancia os resultados da analise efetuada as medidas adotadas pela 
Adrninistracao Tributaria, no sentido do acolhimento e irnplementacao das recomendacces 
formuladas no referido Relat6rio de Achados, pelo Tribunal de Contas do Estado do 
EspiritoSanto, conforme descrito abaixo: 

( ... ) V. Projeto de Acompanhamento Subsequente (PAS): atividades realizadas com o 
objetivo de verificar a lmplernentacao de recornendacoes importantes resultantes de 
auditorias anteriores. 

Art. 32 A Unidade Central de Controle lnterno Municipal adotara na execucao da 
auditoria interna os projetos de auditoria citados no artigo anterior, conforme 
especlficacao abaixo: 

0 artigo 3°, incise V do Plano Anual de Auditoria lnterna - PAAI, dispce: 

0 presente Relat6rio de Auditoria lnterna se refere aos trabalhos realizados no Sistema de 
Tributes - STB, da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, por meio da Ordem de Service SCI 
n° 002/2018, em observancia ao Plano Anual de Auditoria lnterna - PAAI, e objetivou verificar 
quais providencias estao sendo tomadas referentes as recomendacoes da decisao prolatada, 
no processo 06082/206-2, da Hscallzacao-Audltoria Externa Ternatica de Receitas Publicas do 
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, conforme Termo de Notificacao do TCEES 
01216/2017-4, bem como a devida execucao do Plano de A~ao protocolado sob nQ 
16375/2017-4 no TCEES. 

REQUISl~AO DE PARCELAMENTOS E COBRAN~A ADMINISTRATIVA 

1. INTRODU~AO 

Projeto de Acompanhamento Subsequente - PAS 

RELATORIO FINAL DE AUDITORIA 
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• lrnplantar e implementar rotina sistematica de cobranca 

Constatou-se a inexlstencia de rotina sisternatica de 

cobranca administrativa de credltos tributaries, haja vista 
que o Setor Tributario nao rnantern procedimento de 
notificacoes regulares aos contribuintes devedores visando 
a regularizacao dos debitos tributaries. 

• Adotar os seguintes procedimentos coma exemplo de 

rotina slsternatica de cobranca administrativa do credito 

trlbutario: 
a) No exercfcio seguinte ao vencimento da divida 

inadimplida, emitir notlflcacao ou lnseri-la no came de 

cobranca (IPTU ou ISS fixo) dos contribuintes devedores, 

sempre acompanhada da guia/boleto para pagamento do 

debito devidamente atualizado, a Vista OU parcelado. 

b) Nos anos seguintes, ate o ajuizamento da divida, esgotar 
os meios para localizacao e identiflcacao dos devedores nao 

localizados no procedimento anterior, a fim de aperfeicoar a 

cobranca administrativa e atualizar o cadastro, visando 

qualificar futuras execucoes fiscais. Obs: Esses 

procedimentos deverao ser realizados anualmente, de 

forma que a cada ano, novas devedores sejam notificados, 

inclusive quanta as dividas originartas dos parcelamentos 

cancelados, enquanto que os devedores contumazes 

estarao sendo qualificados e tendo suas dividas acumuladas 

para efeito de cobranca judicial. 

(ex.: documento de propriedade ou posse do im6vel, 

cornprovacoes de situacao civil, CPF ou CNPJ, contrato 

social, etc.), a fim de garantir a interrupcao do prazo 

prescricional, conforme estabelece o art. 174, paragrafo 

(mica, I do CTN e postergar a ocorrencia de prescrlcao em 

caso de inadimplemento do parcelamento. 

(iii) abertura de procedimento de regularizacao fundiarla 

para OS requerentes de parcelamentos que nao possam 

comprovar a propriedade ou posse do im6vel para fins de 

sujeicao passiva do IPTU. 

(iv) controle diferenciado do prazo de prescricao para os 

parcelamentos concedidos aos requerentes que nao 

comprovarem a titularidade da dfvida, tendo em vista que 

nao ha interrupcao do prazo nem suspensao do credito ate 
a regularizacao da relacao tributaria. 

Cobranca 
Administrativa 
lnsuficiente para 
Realizar a Efetiva 
Arrecadacao 

ACHADO 2.12 - 
Plano de A<;:ao n° 
16375/2017-4 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
Unidade Central de Controle lnterno 



O escopo deste trabalho e avaliar sea lnstrucao Normativa, que estabelece os procedimento e 
rotinas adotados quanto a requlsicao de parcelamentos e cobranca administrativa pelo STB - 
Sistema de Tributos, estao de acordo com o recomendado e ainda, se ha efetividade com a 
realidade do setor, bem como se os procedimentos de controle sao eficazes. 

A presente atividade de auditoria teve por objetivo principal a verificacao do acolhimento 
dado as recornendacoes formuladas no Relat6rio de Auditoria 06082/206-2, da Flscallzacao- 
Auditoria Externa do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, ternatica de Receitas 
Publicas, aferindo a efetividade das medidas necessarias para implementar o Plano de A~ao, 
protocolado sob n2 16375/2017-4, no intuito de suprir as lnsuflclencias dele constantes, e 
prever aquelas que nao foram possfveisde realizar, conforme abaixo: 

2. OBJETIVO 

•Evitar a pratica reiterada de concessao de anistias, tendo 
em vista que a utillzacao desse instrumento deve ser restrita 
a situacoes excepcionais e com observancia das condlcoes 
estabelecidas pelos arts. 111, 180, 181 e 182 do CTN c/c 
artigo 14 da LRF. 

• Registrar os resultados da cobranca administrativa 
(controle a taxa de exito das cobrancas realizadas, 
contribuintes cobrados, contribuintes que compareceram 
para parcelamento, contribuintes que quitaram o debito 
integralmente, etc.), de modo que seja possfvel aferir a 
efetividade do procedimento adotado, por meio das 
seguintes inforrnacoes mi nimas: n2 de notlftcacoes emitidas; 
n2 de contribuintes efetivamente notificados; n2 de 
enderecos desconhecidos; n2 de contribuintes 
desconhecidos; n2 de contribuintes notificados que 
compareceram para parcelar a dfvida. 

administrativa de todos OS creditos tributarios exigfveis 
durante o perfodo de acumulacao das dfvidas para 
realizacao da execucao fiscal, estabelecendo procedimentos 
de identificacao do devedor para os casos em que as 
notificacces nao tenham sido entregues (p. ex. endereco 
incompleto ou endereco de terreno, contribuinte 
desconhecido, etc.) e registrando os resultados da cobranca, 
inclusive quanto as dfvidas orlginarlas de parcelamentos 
cancelados. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
Unidade Central de Controle lnterno 



a) lnfcio: Maio/2018 

4. PERIODO DE REALIZAc;Ao 

Relat6rio Final: Relat6rio que contern os registros decorrentes dos levantamentos realizados 
pela equipe de auditoria ao longo dos trabalhos e enviado ao gestor. O Gestor ou Secretario 
poderao se manifestar caso haja lnforrnacao relevante que possa vir a alterar a constatacao 
e/ou recornendacao. O Relat6rio abrange as constatacces, anallses, oplntdes, conclusoes e 
recornendacces sobre o objeto da auditoria, devendo canter escopo da auditoria (Objetivo), 
procedlrnentos/tecnlcas aplicadas (Metodologia); descricao das condicces encontradas ou 
achados de auditoria [Situacao Encontrada); criterios: causas; efeitos; opinioes e cornentarios 
(beneffcios); conclusoes (Conslderacoes Finais); e recornendacoes (Propostas). 

Matriz de Achados: Forma de organizar as inforrnacoes correspondentes aos achados de 
auditoria. 0 desenvolvimento dos achados de auditoria consiste em levantar evldencias 
suficientes para a ernissao de jufzo sobre o objeto da auditoria, por meio da cornparacao entre 
a sltuacao encontrada e os crlterios fixados, mediante analise de criterios, causas e efeitos. 

Analise do material: Analise documental mediante Checklist, exames de registros nos sistemas 
informatizados, veriflcacao in loco, indagacao escrita ou oral, entre outras. 

Coleta de Dados: Na fase preliminar, coletamos dados relativos a Adrninistracao Tributaria, 
buscando identificar o cumprimento de requisites mfnimos relacionados as recomendacoes 
emitidas com base nos Achados da Auditoria do TCEES. Tais dados foram obtidos por meio de 
levantamento, instrumentalizado pelo envio de Checklist, contendo 68 perguntas relacionadas 
a requisicao de parcelamentos e cobranc;:a administrativa, passfveis de respostas fechadas (sim 
ou nao) e com campo para cbservacces. 

Ordem de service - OS: Documento utilizado para comunicar a equipe o infcio dos trabalhos 
de auditoria, e apresentar em linhas gerais, o objetivo do trabalho a ser executado e solicitar o 
apoio necessario ao born desempenho das atividades que serao desenvolvidas. Na OS sao 
discriminados os procedimentos basicos, delirnitacao do escopo, prazos, coleta de dados e 
demais orientacces sabre o servic;:o. 

Sao aplicavels no amblto da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio - ES as Normas de 
Auditoria Governamental (NAG's) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicaveis ao Setor 
Publico (NB ASP), dessa forma, os trabalhos foram conduzidos mediante a execucao dos 
procedimentos abaixo detalhados, quais sejam: 

3. METODOLOGIA 
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'12 E fornecido trimestralmente a Assessoria Jurfdica a relacao dos debitos inscritos em dfvida ativa? 

;-···-··-·-· _._,, . , _. . .. _._. ._, __ ,, .. , , . . . .. -; 
! 

! 11 . E mantido cadastro atualizado da dfvida ativa municipal? 

10 E realizada a baixa dos debltos ja quitados? 

9 
providenciado o lancarnento e ernissao de guias de recolhimento dos tributos, obedecendo ao 

calendarlo fiscal? 

"'""'''"""'··"·" .. - -·····•···--··~-·····-···---·· ·-··-·. '"""·-·-····· ··-··-··-·- --· -- _ __ --.----. - ; 

Ha um controle do setor, quanto ao parcelamento de creditos tributaries e fiscais, bem como, a sua 
restituicao, quando cobrados indevidamente pelo Municfpio? 

8 

Remete-se a Procuradoria Jurfdica, para ajuizar os criterios inscritos em divida ativa, promovendo o seu 
acompanhamento? 

r-···-- 

que E inscrito de forma legal a dlvida ativa, os debitos objeto de notiflcacao ou de trnposicao de 
nae ten ham sido pagos em prazos determinados? 

i 
'6 

5 Ha o controle da legalidade dos criterios tributaries e fiscais? 

E promovido a cobranca de todos os creditos tributaries e fiscais devidos ao Municfpio? 4 

. -··---·- ......... -·-- ... -·-··-· ·-·--- ...... ·--·----·--- .. ------------- .. -·-· .. ··--------------------.----------------·-----' 

3 
desenvolvido mecanismos de lancamento, arrecadacao e flscalizacao dos tributos previstos no C6digo 

Tributario Municipal? 

expedido em tempo habil guia de lancarnento, notiflcacoes, autos de infra(,:ao e lrnposicao de multa? 2 

Ha cadastro informatizado e atualizado dos contribuintes? 

CHECKLIST - FORMULARIO DE ANALISE E CONTROLE 

Sendo assim, foram desenvolvidas questoes de auditoria que objetivaram analisar 
ocumprimento das recornendacoes do TCEES, conforme verifica-se abaixo: 

Com fundamento na lnstrucao Normativa STB NQ 003/2014, Versao 01, aprovada em 
30/09/2014, pelo Decreto N° 200/2014, Disciplinar os procedimentos mlnimos a serem 
observados na lnscricao, Controle e Cobranca da Dlvida Ativa Municipal, foram realizadas as 
analises nas rotinas e nos procedimentos adotados pelo setor de Tributacao, norteando a 
elaboracao do Checklist encaminhado ao Setor. 

5. DA REQUISl(;AO DE PARCELAMENTOS E COBRAN<;A ADMINISTRATIVA 

b) Encerramento - Relat6rios: Dezembro/2018 
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i 

f23 
! 

i O Departamento de Tributacao, inscreve em dfvida ativa, todos os creditos, de natureza trlbutaria e nao 

trlbutaria, no primeiro dia util subsequente, ao vencimento da data fixada par~~aga~ento? J (fl 

~~ 

' -1----------------------··-·-----------·------- 
l constar nesta tnstrucao Normativa? 

promovido o levantamento de credltos vencidos de impastos e taxas e encarnlnha-los a Assessoria 
Jurfdica para cobranc;:a, dentre outras? 

21 

Foi organizado e mantido atualizado o cadastro de estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores 
de services e profissionais liberais, sujeitos a pagamento de tributes municipais? 

E efetuado o registro das transferencias de propriedades de im6veis? 

Ha pesquisa dos elementos relatives as transferencias lmobillarlas sujeitas a tributes municipais? 
-·- -- --·-··- -···---- --- ·-··-- ... -···-···---···-·····-- ·--·· -------·····-··------·--······--------------------------··-----·-·-----·-----------! 

Procede-se a inscric;:ao dos tributes, rnantendo atualizado o cadastro em todos os aspectos que resultem 
na concretizacao do lanc;:amento? 

Ha fornecimento de certidoes sabre a situacao das pessoas interessadas perante o fisco municipal? 

Ha controle da dfvida ativa do Municfpio atraves de relat6rios gerenciais? 
------ -·--·-·-·--·--··-·-··-··~----------·---·-···--- --------···--·--···------------·--------; 

14 Ha controle sabre o prazo prescricional? 

·······-·-····· ····························-············- .. ··-·- ···············-····················-·························································································································································' 
Na IN STB NQ 003/2014, que disciplina os procedimentos mfnimos a serem observados na lnscricac, 
Controle e Cobranc;:a da Dfvida Ativa Municipal, e descrito as Retinas da Hscallzacao, coma: 
• Efetuar as notificacoes, autuacoes e imposicoes de multa relativa ao C6digo Tributarlo Municipal, 
C6digo de posturas do Municfpio e demais leis especificas; 
• Proceder dos estabelecimentos a verificacao de condicoes de funcionamento; 
• Proceder a lnvestigacao de veracidade das informac;:6es prestadas ao Fisco 
• Municipal; 
• Fiscalizar a rnanutencao de atividades nao cadastradas no Fisco Municipal; 
• Vistoriar cargas, estogues, enfim, mercadorias em transito pelo Munidpio; 
• Proceder a vistoria de embarcacoes, com vistas a apurar omissoes fiscais; 

. 22 • Participar de intercamblo de lnforrnacoes econornico - fiscais com repartlcoes fiscais municipais, 
estaduais ou federais, quando tal intercarnblo resultar em interesses municipais; 
• Reprimir o lanc;:amento em vias publicas de entulho, terras, material lenhoso ou de qualquer sorte e de 
materiais que impec;:am a regular condicao de trafegabilidade dos logradouros publlcos, nos termos da Lei i 
Municipal; 
• Aplicar aos infratores as penas estatufdas no C6digo Municipal de Posturas, no C6digo Tributario 

: Municipal e nas demais legislacdes: 
i • Promover a abertura de processo administrative fiscal nas situacoes previstas no C6digo Trlbutarlo: 
I • Propor acoes de execucao fiscal quando esgotadas as possibilidades administrativas. 
I Estes procedimento sao realizados? Se enquadram ou se enquadravam na rotina dos setores, para 

13 Ha controle de cobranc;:as administrativas e judiciais? 
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, Ha rernissao de debltos inscritos em dfvida ativa, quando estes forem inferiores ao valor do custo da 
i cobranca apurado? Ha lei especffica, aprovada pelo legislativo municipal, quanta a remissao de debitos? 

32 

Tanto o Departamento de Tributos, quanta a Assessoria Jurfdica, atribuem prioridade, a execucao 
30 extrajudicial ou judicial dos processos de cobranca da Dfvida Ativa e o que definira a ordem de sequencia 

da cobranca da Dfvida Ativa se da conforme o C6digo Tributario Municipal (Lei N° 1.932/2010)? 

Somente sera permitida a alteracao da determlnacao de prioridade, nos casos de nao ter sido 
notificar os responsaveis pela dfvida, ganhando assim, prioridade aquele processo que independente do 
valor, tenha sido feita a notificacao extrajudicial dos responsaveis? 

129 

As Certidoes de Creditos da Dfvida Ativa - CDA, sao emitidas contendo todos os debitos inscritos em 
nome do devedor, ate a data de ernissao? 

A Dfvida Ativa, e executada, obrigatoriamente, pela Procuradoria Municipal, exceto quando ha cessao de 
cobranca da Dfvida a instituicao financeira, o que sera regulamento em lei especffica, devendo ser 
aprovada pela Camara Municipal? 

28 

-· ·-- ··-- -····"'··· -----····-·-·-···-- ·-·-··-· -·----···-·-----.- . .- ... --- .. -··-----·-------- ------------·--------------------< 
: 0 CUStO estimado da execucao e demonstrado no processo administrative, CUjO calculo obrigatoriamente, 

i 

· 27 i leva em conta o material de Consumo; os servicos de terceiros (inclusive energia eletrica): e 
, rernuneracao de pessoal e encargos sociais, empregados na cobrancas? 

Somente serao encaminhados para protesto extrajudicial ou execucao judicial aqueles processos cujas 
26 somas dos creditos das Certidoes de Dfvida Ativa, se mostrarem superiores aos custos administrativos 

, oriundos da cobranca pela via administrativa ou judicial? 

·- ··- -·-·· ·--···--·-----· ----- -·---- .. -··----· .. ----· ._ ·---··--·-------·--------·--·----·------------< 

25 

Apes receber do Setor Tributario os Processos Administrativos de Cobranca de Dfvida, a Assessoria 
Jurfdica somente encaminha para protesto extrajudicial ou execucao judicial aqueles processos cujas 
somas dos creditos das Certidoes de Dfvida Ativa, se mostrarem superiores aos custos administrativos 
oriundos da cobranca pela via administrativa ou judicial? Sendo que o custo estimado da execucao 
devera estar demonstrado no processo administrativo, cujo calculo obrigatoriamente, devera levar em 
conta. 

Os Termos de lnscricao da Dfvida Ativa e a Certidso da Dfvida Ativa - CDA, possuem os elementos 
estabelecidos no art. 2o, §Soda Lei no 6.830, de 1980, como: 
• 0 nome do devedor, dos co-responsaveis e, sempre que conhecido, o domicflio ou resldencia de um e 
de outros; 
• 0 valor orlglnar!o da dfvida, bem como o termo inicial ea forma de calcular os juros de mora e demais 
encargos previstos em lei ou contrato; 
• A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dfvida; 
• A indicacao, se for o caso, de estar a dfvida sujeita a atuallzacao rnonetarla, bem como o respectivo 
fundamento legal e 0 termo inicial para 0 calculo: 
• A data e o nurnero da mscrlcao, no Registro de Dfvida Ativa; e 
• O nurnero do processo administrativo ou do auto de infracao, se neles estiver apurado o valor da 
dfvida? 

24 
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: Ha um prazo razoavel (ex: tres parcelas inadimplidas) para cancelamento de acordos inadimplidos? 
! 

r-- --···-+-------·-----~---------------------------·----------------·--------------~.-~-------~·-----------·-·~-; 
l 45 Ha medidas de restricao para concessao de reparcelamentos? 

· 44 Ha vedacao a concessao de reparcelamentos? 

'43 No Codigo Trlbutario Municipal ha deflntcao do valor rrumrno das parcelas? 

:42 : To 

J46 
' 

! rec 
! • s 
ca 
• s 
OS 

41 

Me 
Set 

OL 
Tri 

38 

Ap 
Em 

36 Ap 
Ian 

l40 
' ' ' 

s 
: 39 ho 

Inf 

OS 
• 35 nee 

Co 

: AG 
i 34 

OP 
Ant 
ass 
pas 

rocesso de Geracao de Dfvida Ativa, ocorre de forma autornatica, par meio de Sistema lnformatizado? 
es de ocorrer o processo de Geracao / lnscricao da Dfvida Ativa do exerdcio, o Setor Tributario e 
egurado que todos os recebimentos do exerdcio encontram-se devidamente baixados, sem que haja 
sibilidade de inscricao indevida de contribuintes na Dfvida Ativa? 

eracao da Dfvida Ativa Anual, ocorre antes da abertura de nova exerdcio financeiro, ou seja, antes de 
iar as atividades de um nova exerdcio? 

etor Tributarto, podera emite mais de 01 (um) livro de Dfvida Ativa durante o exerdcio, caso seja 
essario, nao havendo assim prejufzos para a reallzacao de Parcelamentos I Processes Extrajudiciais e 

branc;as Judiciais Consolidadas (Dividas de anos anteriores e do ano corrente)? 
•.. -- - ····~ , ·-----· --·' --·--···- ---·-- - - ·--- ·-·---- 

6s a geracao da Dfvida Ativa do Exerdcio, o Setor Trlbutario devera certificar-se que todos os 
c;amentos em Aberto (debttos) do exerdcio, encontram-se devidamente inscritos em Dfvida Ativa? 

. ······················-······ .......................... _ ·························································-·······-··-·····-······ ·········-·····································-········ ····························--·····- ············-···-···········-······- ·················-·- 
6s conferencia do processo de geracao I inscricao da Dfvida Ativa, o Setor Tributario precede com a 
issao do Livro de Dfvida Ativa? 

ivro de Dfvida Ativa e impresso em 03 (tres) c6pias, sendo encaminhadas para guarda do pr6prio Setor 
butario: para guarda do Setor de Contabilidade; e para guarda da Assessoria Jurfdica Municipal? 

etor Tributario mantern atualizados os dados referentes a baixas, lnscricces, cancelamentos (quando 
uver) e parcelamentos de Dfvida Ativa, tudo isso controlado e gerenciado atraves de Sistema 
ormatizado? 

nsalmente, atraves de relat6rios gerenciais, e confrontado montante de Dfvida Ativa em aberto no 
or Tributarlo, com o montante de Dfvida Ativa inscrita nos Registros Ccntabeis do Setor de 
ntabilidade? 

nsalmente, atraves de demonstratives de arrecadacao, o Setor Tributarlo confronta o montante das 
ixas de Dfvida Ativa com os registros contabeis do mesmo mes, averiguando: 
e o montante de baixas par pagamento efetuados na trlbutacao, conferem com o total de 
ebimento registrado pela contabilidade? 
e o montante de baixas par cancelamento efetuados na tributacao, conferem com o total de 

ncelamentos registrados pela contabilidade? 
e o montante de lnscrlcao de dfvida ativa efetuadas no mes pelo setor tributarlo, esta de acordo com 
registros contabeis efetuados no mesmo mes? 

dos esses demonstrativos, ap6s conferidos, sao protocolados e arquivados em pastas espedficas? 

, . . . . - , . 
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! 56 Na requislcao d 

Para conceder 
competente pa 

assinado, despa 

Ha procedimen 
! 54 que fiquem reg 
' 

no ato da cone 

53 

A Lei n° 2230/2 
Lei Municipal n 
medidas de res 
acarretam o ca 
competente pa 
coma forma de 

devida correcao 
52 

Os valores de a 

Existe qualquer 
concessao de p 
do credito? 

1~-- 
1 

:so 

Ha cornprovaca 49 

Ha assinatura d 
parcelamento? 

48 

Ha despacho da 
tributaries? 

·-··----···--·- 
autoridade competente nos procedimentos de concessao de parcelamento de credltos 

o Secretarlo Municipal de Financ;:as e do Procurador Geral nos processos de 

o da titularidade da dfvida? 

documento que demonstre ser o requerente o titular da dfvida nos procedimentos de 
arcelamento de credltos tributaries, o que e necessario para a lnterrupcao da prescricao 

tualizacao rnonetaria estao sendo cobrados nos parcelamentos de creditos tributaries? 

utarios sao parcelados com a previa conversao dos valores em VRAC e, assim, com a 
monetaria anual das parcelas? 

017, que dispde sabre a concessao de parcelamentos dos tributes Municipais, alterando a 
0 1.932/2010, estabeleceu prazo maxima do parcelamento, valor mfnimo das parcelas, 
tricao para concessao de reparcelamentos, quantidade de parcelas inadimplidas que 
ncelamento do parcelamento, fndice de atuallzacao rnonetaria das parcelas, autoridade 
ra deferimento do acordo e a exlgencia de assinatura do termo de conflssao de dfvida 
interromper a contagem da prescricao? 

---·-- -··--·-·---------------··--·-- 
to de abertura de processo administrative para concessao de parcelamentos, de forma a 
istrados os elementos que os embasaram, tais coma termo de confissao de dfvida 
cha da autoridade competente e comprovante de titularidade da dfvida? 

··-······ 

parcelamentos de creditos tributarlos e observada a exigencia de despacho de autoridade 
ra deferimento do acordo e a correcao monetaria das parcelas celebradas? 

·-------- 

e parcelamentos e exigida requlsicao do comprovante de titularidade da dfvida tributaria 
essao do parcelamento, sem prejufzo do seu deferimento? 

. ·----·'-' ---~-~··-- .... ---·--~~ -- ··- ····- ---·- .. --·- 
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Evidencia: 
ltens 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 52, 56, do Checklist, da Auditoria lnterna 
no Sistema de Tributacao, 

A ausencia de um Diretor de Tributos Municipais, coordenando as ac;:oes e 
gerenciando o setor, dificultou a atualizacao das lnstrucces Normativas, como 
planejado no Plano de Ac;:ao, tendo em vista que alern de desconhecerem a IN atual, o 
setor agia de forma mais corretiva do que preventiva e fiscalizat6ria. 

Outro exemplo do desconhecimento dos procedimentos da lnstrucao Normativa, que 
seriam de relevancia para um controle mais eficaz, e o disposto no item 37, que 
estabelece que ap6s conferencia do processo de geracao/ lnscricao da dfvida ativa, o 
Setor Tributario procede a ernissao do Livro de Dfvida Ativa. 

Acoes como a do item 40, que visa confrontar mensalmente atraves de relat6rios 
gerenciais, o montante da dfvida ativa em aberto no Setor Tributarlo com os registros 
Contabeis, evitaria equivocos como existente atualmente, sendo um montante 
exorbitante, que nao representa a realidade do setor. 

Verifica-se que em diversos itens inclusos na lnstrucao Normativa do Sistema de 
Tributes, sequer e de conhecimento do representante do sistema nomeado. 

Causa 

- Item VI que versa sobre Procedimentos, da lnstrucao Normativa STB NQ 003/2014, 
que disciplina os procedimentos minimos a serem observados na lnscricao, Controle e 
Cobranc;:a da Dfvida Ativa Municipal. 

Crlterlos 

Desconhecimento funcional da rnstrucao Normativa. Embora a lnstrucao Normativa 
estabelec;:a os procedimentos, inclusive descrevendo a docurnentacao exigidas, para 
algumas das rotinas, verificou-se nas respostas do checklist, que em diversos 
questionamentos, o representante do sistema apontou como "nae possui 
conhecimento". 

6.1 Situa~ao Encontrada: 

6. RELAT6Rt0 DE ACHADOS 
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Efeitos 
Diminui a eficiencla do processo de cobranca de creditos nao pagos. 

Evidencia: 
Item 1, 2, 3, 20 do Checklist, da Auditoria lnterna no Sistema de Trlbutacso. 

Nas resposta do checklist, constatou-se que apesar de existir cadastro informatizado, 

ha necessidade de regularizacao e um intenso trabalho de atuallzacao, 

Embora o cadastro municipal de contribuintes seja importante ferramenta a ser 

utilizada no processo de cobranca de credltos inscritos em Dfvida Ativa, o mesmo nao 

se encontra adequadamente atualizado. 

Causa 

Crlterlos 
- Item VI que versa sabre Procedimentos, da lnstrucao Normativa STB NQ 003/2014, 

que disciplina os procedimentos mfnimos a serem observados na lnscrlcao, Controle e 

Cobranc;:a da Dfvida Ativa Municipal. 

Apesar de existir cadastro informatizado o mesmo encontra-se desatualizado. 

6.2 Situa~ao Encontrada: 

Beneficios 
Aumento da eficiencia operacional, adequacao aos procedimentos e aprimoramento 

da gestao, 

0 Diretor de Tributos Municipais providenciar atuallzacao das lnstrucoes Normativas, 

urgentemente. 

Proporcionar capacitacao aos servidores do setor, para compreenderem e aplicarem 

as normas existentes. 

Propostas 
Orientar servidores sabre a irnportancia de desempenhar os procedimentos conforme 

as deterrninacoes da tnstrucao Normativa e das recornendacoes do TCEES. 

Efeitos 
Procedimentos de controle ineficaz, tendo em vista desconhecimento dos servidores. 
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Com a norneacao do Diretor de Tributes Municipais, e levantamento da sltuacao atual, 

ja foi possfvel verificar diversas inconsistenclas, como ausencia de requisites legais na 

tnscricao em dfvida ativa, prescricao, forma de calcular os juros de mora exorbitante, 

Observa-se que nao ocorreu avancos significativos quanto a cobranca judicial ou 

extrajudicial da dfvida ativa, evidenciando a ausencia de ajuizamento de processes de 

execucao fiscal e sequer atualizacao de normative pr6prio regulamentando e 

estabelecendo retina de envio de credltos tributaries inscritos em dfvida ativa para 

cobranc;a. 

Causa 

- Item VI que versa sobre Procedimentos, da lnstrucao Normativa STB NQ 003/2014, 
que disciplina os procedimentos mfnimos a serem observados na lnscricao, Controle e 

Cobranc;a da Dfvida Ativa Municipal. 

- Lei 6.830/80 (Lei de Execucoes Fiscais) 

Criterlos 

Ausencia de gestao e cobranca da dfvida ativa. 

6.3 Situa~ao Encontrada: 

Beneficios 
0 Cadastro devidamente atualizado com os dados pertinentes dos contribuintes, 

permite melhores condicoes para locallzacao e identtficacao do devedor, evitando o 

insucesso da cobranca. 

Vale ressaltar que o controle deve ser distribufdo nos varies segmentos do servic;o 

publico, assim, e funcao de cada setor fiscalizar as acoes referentes a execucao dos 

programas afetos a sua area de responsabilidade e zelar pela observancia das normas 

legais 

Recomenda-se que sejam empreendidos meios necessaries para revisao dos 

procedimentos com a finalidade de atualizar o cadastro de contribuintes, exercer 

efetiva cobranca, e evitar a ocorrencia de prescricces de credltos em func;ao do 

esgotamento do qulnquenio legal para cobranca, de modo a impedir dano ao erarto, 
bem como reforcar os controles internos do setor. 

Propostas 
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Causa 

- Item VI que versa sabre Procedimentos, da lnstrucao Normativa STB NQ 003/2014, 
que disciplina os procedimentos mfnimos a serem observados na lnscricao, Controle e 
Cobranc;:a da Dfvida Ativa Municipal. 
- Lei Municipal n° 2230/2017. 

Criterios 

A maioria de procedimentos determinados na lnstrucao Normativa referente a 
parcelamento lmoblliarlo nao sao realizados. 

6.4 Situa!;:ao Encontrada: 

Beneficios 
Melhoria na forma de atuacao, pela reducao do risco de anulacao da cobranc;:a pela 
invalidade da dfvida ativa. 

Propostas 
Ressalta-se novamente que o controle deve ser distribufdo nos varios segmentos do 
servlco publico, assim, e funcao de cada setor fiscalizar as acoes referentes a execucao 
dos programas afetos a sua area de responsabilidade e zelar pela observancia das 
normas legais. Dessa forma, recomenda-se que seja elaborado um controle efetivo e 
habitual sabre a dfvida ativa. Ap6s finallzacao do levantamento por pa rte do Diretor de 
Tributes, cancelamentos justificados detalhadamente (precaucao necessaria para 
evitar renuncia de receita, submetidas as regras da LRF - LC 101/2000), certeza e 
liquidez (evitando excesso de exacao), para a devida e efetiva cobranc;:a. 

Efeitos 
Fragilidade em termos de liquidez e certeza da dfvida ativa. 

Evidencia: 
Item 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, do Checklist, da Auditoria lnterna no Sistema de 
Tributacao. 

Constatou-se que nao ha controle da legalidade dos creditos tributarlos e fiscais; nao 
ha controle adequado de cobrancas administrativas e judiciais; nao ha controle sabre 
o prazo prescricional; nao ha controle atraves de relat6rios gerenciais. 

nao conferindo certeza e liquidez ao tltulo executivo, o que prejudica a recuperacao 
administrativa da dfvida ativa ea cobranca efetiva. 
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Em virtude dessas consideracoes iniciais, e importante assinalar que a auditoria interna 

tern um papel fundamental, pois permite averiguar se os fates estso em conformidade 

com os aspectos legais e dentro das normas, come tarnbern verificar se as 

operacoesda entidade estao sendo realizadas conforme o seu planejamento. 

Auditoria e o exame independente, objetivo e slsternatico de dada rnateria, baseado 

em normas tecnicas e profissionais, no qual se confronta uma condicao com 
determinado criterlo com o fim de emitir uma opiniao ou cornentarios, conforme se 

depreende das Normas de Auditoria Governamental (NAG 1102). 

Registre-se, em primeiro lugar, que os apontamentos constantes deste relat6rio se 
propoern ao fortalecimento dos controles existentes, bem come a correcao de 
vulnerabilidades, visando contribuir para o incremento da eficiencia e efetividade das 

acoes da Municipalidade. 

7. CONSIDERA~OES FINAIS 

Beneffcios 
Aprimoramento dos procedimentos e o aumento da eficiencia operacional. 

Propostas 
Recomendamos novamente a alteracao da Lei para adequacao do Achado e posterior 
atualizacao da lnstrucao Normativa. 

Efeitos 
lmpactos negatives no que concerne a arrecadacao e desconhecimento funcional 
da lnstrucao Normativa. 

Evidencia: 
Item 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, do Checklist, da Auditoria 
lnterna no Sistema de Tributacao. 

Alern disso, como demonstrado atraves das respostas do checklist, nenhum dos 
procedimentos estipulados na lnstrucao Normativa STB vigente, estao sendo 
desenvolvidas. 

Apos realizado o Achado, verificou-se que a acao tomada nao surtiu o efeito esperado, 
restringindo ainda mais o parcelamento dos debitos. Assim, ha necessidade de nova 
alteracao legal. 
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Ressalta-se que o resultado desta auditoria, e encaminhado ao Gestor Municipal e 

Assim, oportunizamos a analise, resposta e considerac,:5es referente a este Relat6rio 
Final par parte do Setor Tributarlo, para sanar possfveis duvidas: dar a oportunidade 

de manifestar, caso discordem de algum item; acrescentar alguma observacao: e 

possibilitando alinhar as ideias com os procedimentos cotidianos dos responsaveis, 
para dar infcio as providencias, 

Salienta-se novamente a necessidade de analisar cada item destacado neste Relat6rio, 
sendo que, o acatamento das sugestoes contidas, constitui interesse exclusive dos 

gestores, principalmente no que diz respeito ao cumprimento fiel das Recomendac,:5es 
do TCEES e do pactuado no Plano de Ac,:ao, bem coma utillzacao e obediencia ao que 
for implantado pelas novaslnstruc,:5es Normativas. 

Muitas operacoes para a gestao da Dlvida Ativa Municipal dependem de um sistema 
informatizado e, evidentemente, devem ser cercadas de diversos controles. 0 sistema e a 
principal ferramenta de apoio a gestao e operacao das atividades ligadas a Dlvida Ativa do 
Munidpio. Boa parte das informacoes e operacoes registradas no sistema sao sensiveis. Dessa 
forma nao e possfvel confiar inteiramente nas lnforrnacoes geradas por relat6rios dos 
Sistemas, estes devem ser monitorados, acompanhados e controlados. Atraves dos 
procedimentos da lnstrucao Normativa, ha como prever procedimentos de controle habitual 
sobre essas operacces. 

Sera necessarlo, portanto, esforc,:o rnutuo entre o Setor de Tributacao, com apoio do 

Secretario de Financ,:as, Procuradores e integrantes da Unidade Central de Controle 
lnterno ajustar os procedimentos de requisicao de parcelamentos e cobranc,:a 
administrativa, principalmente no que concerne a dfvida ativa. 

Constatou-se que poucas ac,:5es, propostas no Plano de Ac,:ao foram iniciadas ate o 

momenta, entretanto com a nomeacao de um responsavel pelo Setor Tributarlo, 
vislumbra-se que 0 setor e a forma de atuacao serao modificados, dando enfase as 
recomendac,:5es do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, sendo que as 
medidas quanta a dfvida ativa, necessitam de mais urgencia, 

Dessa forma, o objetivo e emitir uma oplnlao que evidencie em que medida foram 

observadas as leis, regulamentos, polfticas, c6digos estabelecidos, contratos, 

convenios ou outros acordos firmados, de modoa garantir uma correta avaliacao da 

materia fiscalizada, a partirde criterios adequados e predeterminados, bem coma 

informac,:5es sabre o desempenho dos orgaos e das entidades da Adminlstracao 
Publica, pautado em criterios de economicidade, eficiencia, eficacia, efetividade, 

equidade, etica e protecaoao meio ambiente, alern dos aspectos de legalidade, sendo 
de total relevancia a atencao e o empenho para acatar as recomendac,:5es. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
Unidade Central de Controle lnterno 



Ciencia do Secretario Municipal de Hnancas , do Diretor de Tributes Municipais e do 
Representante do Sistema: 

SIMONI ALTAFIM LOPES 
Controladora lnterno Municipal 

M 

Afonso Claudio, 26 de dezembro de 2018. 

Por fim, a Unidade Central de Controle lnterno, agradece ao Secretario e aos 

servidores do Setor de Tributacaopela disponibilidade e esforco, e se coloca a 
disposicao para elucidar quaisquer inconslstenclas relatadas, visando, sobretudo, o 

fortalecimento dos controles internos de nossa Instltuicao.No mais, lembramos que a 

auditoria interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento a 
Adrninlstracao Publica, de carater essencialmente preventivo,destinada a agregar valor 
e a melhorar as operacoes da entidade, fortalecendo a gestao e racionalizando as acces 
de controle interno. 

tarnbern ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - TCEES, que tomam ciencia 
atraves do RELACI, na Prestacao de Contas Anuais, estando atentos se os demais 

setores estao obedecendo e dando efetividade as auditorias realizadas pelo Sistema de 

Controle lnterno. 
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