
PAULO UE PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

,_.._ ... ,.~ISCO GUEDES 
FEITO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 15 de maio de 2019. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em ccntrario. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 4° - Cabera a unidade responsavel a divulqacao da lnstrucao Normativa ora 
aprovada. 

Art. 3° - Cabera a Unidade Central de Controle lnterno - UCCI prestar os 
esclarecimentos e orientacoes a respeito da aplicacao dos dispositivos deste 
Decreto. 

Art. 2° - Todas as lnstrucoes Normativas, ap6s sua aprovacao e publicacao, deverao 
ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsaveis e por seus respectivos 
Sistemas Administrativos. 

Paragrafo Onico - A Instrucao Normativa a que se refere o caput dispoe sobre 
criterios nos procedimentos de efetivacao, alteracao e manutencao do Cadastro 
lrnobiliario e Economico. 

Art. 1 ° - Fica aprovada a atualizacao da lnstrucao Normativa do Sistema de Tributes 
N° 001/2014, para sua Versao 02/2019, que segue anexa come parte integrante 
deste Decreto. 

DECRETA: 

0 Chefe do Poder Executive Municipal no uso das atribuicoes legais que lhe sac 
conferidas e objetivando a operacionalizacao do Sistema de Controle lnterno do 
Municipio, no arnbito deste Peder, 

Aprova a atualizacac da lnstrucao 
Normativa STB N° 001/2014 - Versao 
02/2019 do Sistema de Tributos. 

DECRETO N° 182/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 



Unidade Responsavel pela lnstrucao Normativa: 

V - RESPONSABILIDADES 

Prac;a da Independence, 341 -Centro - Afonso Claudio - Espirito San - Te1¢fax (027) 3735-4000 
I 

• C6digo Tributario Municipal, Lei n° 1932/201 O; 
• C6digo de Posturas do Municipio, Lei nu '1480/1998. 
• C6digo de Obras Municipais, Lei n° 1488/1998; 
• Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei n° 1183/1988; 
• PDM - Plano Diretor Municipal, Lei n° 173·1/2006. 
• Lei Municipal n° 2282/2019 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Este cadastro e um registro que inclui um conjunto padrao de intorrnacoes sabre os 
contribuintes tais come: nome complete, endereco, documentacao pessoal, razao social, 
fantasia e etc. 

Cadastro 

111 - CONCEITOS 

Abrange a Secretaria Municipal de Adrninistracao, Financas, Setor Juridico e Setor de 
Tributacao. 

II - ABRANGENCIA 

Dispoe sobre criterios nos procedimentos de efetivacao, alteracao e manutencao do 
Cadastro tmobiliario e Econornico. 

I - FINALIDADE 

Versao: 02/2019 
Aprova~ao em: 15/05/2019. 
Ato de aprovacao: Decreto n° 182/2018 
Unidade Responsavel: Setor de Tributacao 

INSTRUCAO NORMATIVA STB N° 001/2014 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



Praca da Independencia, 341 -Centro - Afonso Claudio - Espirito Santo ~le ax (027) 3735-4000 

0 Cadastro de contribuintes do IPTU, sera de responsabilidade do Setor de Tributacao, que 
mantera um Boletim Cadastral trnobiliario - SCI para cada unidade imoblltarta contendo 
todos os dados e caracterlsticas fisicas do im6vel necessario ao calculo e apuracao do IPTU 
lmposto Predial Territorial Urbano. 

Todos os im6veis edificados ou nao, situados nas areas urbanas, urbanizaveis ou de 
expansao urbana do Municipio sabre os quais possa incidir o lancamento do lmposto Predial 
Territorial Urbano-lPTU, deverao ser insc itos no cadastro Fiscal lrnobtltario pelo 6rgao 
competente, conforme C6digo Tributario do Municipio, orientado por esta IN e demais leis 
que versem sobre o assunto. 

Da lnscrlcac no Cadastro lmobtllarlo 

VI - PROCEDIMENTOS 

• Prestar apoio tecnico por ocasiao das atualizacoes da lnstrucao Normativa, em especial 
no que tange a identificacao e avaliacao dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle; 

• Atraves da atividade de auditoria interna, avaliar a eficacia dos procedimentos de controle 
inerentes ao STB, propondo alteracoes na lnstrucao Normativa para aprimoramento dos 
controles. 

Unidade Responsavel pela Coordenacao do Controle lnterno: 

• Atender as sollcitacoes da unidade responsavel pela lnstrucao Normativa, quanto ao 
fornecimento de informacoes e a participacao no processo de atualizacao; 

• Alertar a unidade responsavel pela lnstrucao Normativa sabre alteracoes que se fizerem 
necessarias nas retinas de trabalho, objetivando a sua otimizacao, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiencia operacional; 

• Manter a lnstrucao Normativa a disposicao de todos os funcionarios da unidade, zelando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 

• Cumprir fielmente as deterrninacoes da lnstrucao Normativa, em especial quanta aos 
procedimentos de controle e quanto a padronizacao dos procedimentos na gerac;ao de 
documentos, dados e inforrnacoes. 

Unidades Executoras: 

• Promover a divulgac;ao e irnplernentacao da lnstrucao Normativa, mantendo-a atualizada; 
• Orientar as areas executoras e supervisionar sua aplicacao: 
• Promover discussoes tecnicas com as unidades executoras e com a unidade responsavel 

pela coordenacao do controle interno, para definir as retinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteracao, atualizacao ou expansao. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
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Sera realizado pela fiscalizacao o procedimento de conferencia do cadastro imobiliario no 
ate da liberacao do alvara de localizacao e funcionamento, case no ato da conferencia 
verifique que nae esta atualizado, devera encaminhar ao Setor Tributario para a devida 
reqularizacao. ~ ~ 

rr· 0 ~ ~bo~\l 

Procedimentos da Fiscaliza~ao 

Nao serao cadastrados, ou nao terao os cadastros alterados, se deixarem de apresentar 
qualquer dos documentos citados, quando solicitado ou quando o im6vel nae possuir 
matriculas e o solicitante nao apresentar croqui de localizacao adequado. 

• Documento com foto do proprietario em case de transferencia: 
• CPF do solicitante; 
• Escritura publics registrada em cart6rio, recibo ou contrato de compra e venda (com firma 

reconhecida), ou declaracao de posse mansa e pacifica (com firma reconhecida), 
assinada por pelo menos duas testemunhas, ou ainda outro documento, mesmo precario 
que comprove a propriedade; 

• Comprovante de enderec;o para correspondencia quando for o case; 
• Procuracao se o ato for feito per terceirc. 

Da documentacao exigida para alteracao no Cadastro tmobiliarlo 

serao tarnbem cadastrados os im6veis, sem matricula em cart6rio independente de 
possuirem area construida ou nae, desde que a falta da matricula seja fato de conhecimento 
do municipio, ou caso ccntrario, mediante prova e que possua o im6vel mapeamento 
adequado, tornando possivel sua individualizacao, situacao em que serao aceitos 
documentos precarios. 

• Documento com foto; 
• CPF; 
• Escritura publica registrada em cartorio, recibo ou contrato de compra e venda (com firma 

reconhecida), ou declaracao de posse mansa e pacifica (com firma reconhecida), 
assinada por pelo menos duas testemunhas, ou ainda outro documento, mesmo precario 
que comprove a propriedade; 

• Comprovante de enderec;o para correspondencia quando for o case; 
• Procuracao se o ate for feito per terceiro. 
• Planta baixa do lote, case tenha residencia no lote devendo identifica-la com hachuras. 

Da documentacao exigida para efeti1'ia~ao do Cadastro lmobitiario 

Alem da manutencao do Boletim Cadastral lrnobiliario, contendo todos os dados do im6vel 
referido, serao tarnbem atualizados os dados cadastrais do responsavel tributarlo do im6vel, 
que devera apresentar c6pia do documento do im6vel para fins de prova e anexacao junto 
ao Boletim de Cadastro lmcbiiiario - BCI. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
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Periodicamente, sera realizado procedimento de controle que consista na consulta a 
imagens das areas do territ6rio do municipio publicadas na internet, e registro das mesmas, 
atraves de "Print Screen", e armazenamento em uma pasta denominada "lmagens Aereas'', 

f~~bil~-~~ulo referente ao ;f oi salva, p~Oes de recadastramento 

Consulta a imagens areas do territ6rio do municipio publicadas na internet 

Mensalmente sera informado pelas concessionarias qualquer rnodificacao, exclusao ou 
insercao de contribuintes ou unidades no cadastro, dessa forma, assim que os dados forem 
disponibilizados os fiscais deverao realizar os procedimentos quanto ao cadastramento 
irnobiliario. 

Constatada dlverqencia, os fiscais responsaveis pelo Cadastramento deverao realizar uma 
analise in loco da area que apresentar desequilibrio para verificacao e conferencia das 
intormacoes. 

Essa analise sera desenvolvida por servidores internos do Setor de Tributacao, come 
indicative, possibilitando observar o quantitative de im6veis que gozam dos respectivos 
services em paralelo confrontando com os registros do Cadastramento tmobiliario. 

Com base na Lei 2282/2019, inicialmente sera realizado controle que consista no 
cruzamento de dados referentes a unidades aut6nomas tributaveis pelo IPTU com aqueles 
constantes de cadastros de clientes, no territ6rio do municipio, de concessionarias de 
services publicos de fornecimento de energia eletrica e de agua tratada; 

Do cruzamento de dados 

Anualmente sera elaborado pelo Chefe de Tributacao um cronograma especifico para 
atualizacao do Cadastro lmoblliario, constando o roteiro a ser percorrido, a definicao de 
prazos e os Fiscais responsaveis por atualizar o cadastramento de cada area do municipio, 
bem come a fixacao de prazo para entrega dos resultados. 

Do Cronograma de recadastramento por area e prazos 

O Setor de Fiscahzacao fornecera as tnformacoes sobre os im6veis em construcao no 
municipio ao Setor Tributario, mensalmente, para orientar o cadastramento irnobiliario. 

tnformacoes sobre os im6veis em construcao 

Ap6s a constatacao de alguma tnconeistencia, atraves dos meios de fiscalizacao e controle, 
sera solicitada a inspecao pelo Diretor do Setor Tricutano. Com a realizacao da inspecao 
deverao ser juntados os documentos de cornprovacao da posse, as fotos das fachadas dos 
im6veis inspecionados pelos fiscais municipais e encaminhadas por email ao Setor 
Tributario. 

Solicita~ao de tnspecao de Relat6rio de Cadastramento de lm6veis. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



Prac;a da Independencia, 341 -Centro - Afonso Claudio - Espirito Santo - Telefax (027) 3735-4000 

TOr MASCARELLO PAGOTTO 
Municipal de Finan~as 

SIMONIA~·I 
Controladora lnterno Municipal 

Afonso Claudio, 15 de maio de 2019 

Esta lnstrucao Normativa entra em vigor a partir de sua aprovacao. 

O Departamento de Cadastro podera quando necessano instituir outras modalidades 
acess6rias de cadastro a fim de atender a orqanizacao fazendaria dos tributes e sua 
cornpetencia e atualizar a presente IN de acordo com as demandas que se apresentarem . 

VII - CONSIDERACOES FINAIS 
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Anexo ! 
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