
              Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

OF. UCCI N° 014/2021 

Afonso Cláudio, 26 de janeiro de 2021.  

Prezados Senhores, 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste cientificar Vossa Senhoria do Processo 

de Monitoramento N° 002/2021 - Protocolo n° 1130/2021, visando dar continuidade ao 

acompanhamento das ações, do grau de implementação, os consequentes impactos decorrentes e 

seus efeitos, decorrentes do Plano de Ação Tributário, referente a auditoria externa das receitas do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - Processo TC 6082/2016, iniciando assim os 

trabalhos de Auditoria Interna Subsequente 2021 no STB - Sistema de Tributos e SFZ - Sistema de 

Fiscalização, conforme o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2021, Decreto 657/2020. 

Preliminarmente, cumpre observar que na Decisão 00745/2020-2, a equipe técnica do TCE-ES 

analisou que as ações consideradas concluídas, careciam de confirmação da sua aplicação 

prática em visita técnica in loco, ou seja, provavelmente comparecerão aos setores 

responsáveis para verificar o andamento da aplicabilidade. 

Ressaltamos que a Administração Pública é contínua, ou seja, a responsabilidade do 

andamento das ações a partir deste momento, é de quem houver sucedido os responsáveis 

anteriores. 

Dessa forma, vimos apresentar as ações, para que tomem ciência e seja dado andamento na 

execução dos trabalhos: 

Ausência de revisão da Planta Genérica de Valores 

Situação: A empresa Norplan – Consultoria e Projetos Ltda Epp concluiu os trabalhos e 

entregou a Administração no dia 03 de dezembro de 2020, em seguida foi elaborado e 

encaminhado a Câmara Municipal no dia 09 de dezembro de 2020, o Projeto de Lei, 

Mensagem nº27/2020, Protocolo nº 183/2020, que tem por objeto a instituição da 

nova Planta Genérica de Valores do Município. 

Andamento: Acompanhar o andamento. 

Responsáveis: Procuradoria e Tributação 

Irregularidades na atualização monetária: 

Situação: A atualização monetária anual da base de cálculo do IPTU, foi realizada 

através do Decreto Municipal n° 027/2020 de 21 de janeiro de 2020, que atualizou o 

Valor de Referência de Afonso Cláudio - VRAC para o exercício de 2020. 

Andamento: Encaminhar o Decreto Municipal atualizando o VRAC no exercício de 

2021. 
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Responsáveis: Tributação 

 

Cadastro Imobiliário não fidedigno 

Situação: Com relação ao Cadastro imobiliário dos imóveis, no cronograma 

desenvolvido pelo Setor de Fiscalização, referente ao planejamento do exercício de 

2020, a meta foi devidamente cumprida conforme previsto.  

Bem como verificar o andamento da notificação às concessionárias de energia elétrica 

e água tratada, com a cópia da Lei, solicitando que a obrigação seja cumprida e 

posteriormente implementar a fiscalização e atualização dos cadastros com base no 

banco de dados fornecidos.  

Responsáveis: Fiscalização e Tributação 

 
Não provimento da carreira efetiva de Procurador Municipal:          
 
Situação: A ação já estava concluída, mas infelizmente no mês de dezembro, o 
procurador efetivo Dr. André Victor R. Fragoso faleceu devido acidente de trânsito. 
Assim, ocorreu a convocação de nova Procuradora Municipal, através do Edital de 
Convocação N° 006/2020, em 17 de dezembro e tomou posse no dia 22 de dezembro. 
 
Andamento: O TCEES manifestou que as administrações tributárias deveriam ser 
pautadas pelo regime de direito público, devendo ser realizadas por servidores 
efetivos organizados em carreiras específicas, inclusive de Procuradores, Item 2.4.3 do 
Relatório de Auditoria TC 2016. É a forma de garantir a continuidade administrativa da 
atividade fiscal (viés da eficiência). Assim, dar conhecimento a atual Procuradora 
Efetiva, para verificação, ajuizamento e andamento dos processos de Execuções 
Fiscais. 
 
Responsáveis: Procuradoria 
 
Irregularidades no arbitramento do ITBI 

Situação: Foi elaborada Instrução Normativa SFZ n° 002/2019 com procedimentos para 

avaliação dos imóveis objeto de transmissão, regulamentando a avaliação do valor de 

mercado, para fins de tributação, dos imóveis no município, com base nas normas 

técnicas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT e ainda possibilitou a indicação 

dos parâmetros utilizados para avaliação dos imóveis e a regular notificação do 

contribuinte. 
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Andamento: Aplicar na prática a referida Instrução ou propor revisão, comprovando a 

atuação da Comissão designada para proceder a avaliação imobiliária. Elaborar 

cronograma de avaliação e encaminhar a UCCI para confirmação dos prazos. 

Responsáveis: Fiscalização 

 

Ausência de informações de cartório de registro de imóveis sobre transmissões 

lavradas no município 

Situação: A partir do Ofício 187-2017, pelo qual o cartório foi notificado de que todos 

os atos transladativos de domínio imobiliário deverão ser comunicados mensalmente, 

não foi possível a verificação da implementação de tal rotina. Além disso, foi 

implementada a Instrução Normativa SFZ Nº 002/2019, com procedimentos para 

avaliação dos imóveis objeto de transmissão. 

Andamento: Dar andamento ou rever às rotinas da IN SFZ Nº 002/2019 e ter meios de 

comprovação do regular encaminhamento por meio do cartório de registro de imóveis 

das informações pertinentes e sua fiscalização. 

Responsáveis: Fiscalização 

 

Parcelamentos em desacordo com as normas gerais 

Situação: Foi implementada a Instrução Normativa STB nº 005/19, com procedimentos 

que possibilitou a abertura de processo administrativo para concessão de 

parcelamentos, de forma que fiquem registrados os elementos que os embasaram, tais 

como termo de confissão de dívida assinado, despacho da autoridade competente e 

comprovante de titularidade da dívida, garantindo que a concessão parcelamentos de 

créditos tributários, ocorram em observância às normas descritas na legislação 

municipal, especialmente no que tange à exigência de despacho de autoridade 

competente para deferimento do acordo e à correção monetária das parcelas 

celebradas. 

Andamento: Comprovar a aplicação na prática da IN STB nº 005/19. Além disso, 

verificar se as eventuais lacunas na legislação sobre parcelamento tributário, foram 

preenchidas. 

Responsáveis: Tributação 
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Ausência de requisitos legais na inscrição da dívida ativa 

Situação: Alteração no modelo de CDA, preenchendo os requisitos mínimos 

estabelecidos pelo §6° do art. 2° da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), haja vista 

anteriormente não havia descrição do fundamento legal ou contratual da dívida 

inscrita, existindo apenas desta (ex: "IPTU"). 

Andamento: Verificar e comprovar a adequação das CDAs aos requisitos exigidos na 

Lei de Execuções Fiscais.  

Responsáveis: Tributação 

 

Ausência de cobrança de Taxa. 

Situação: Na época da auditoria externa do TC, apesar do Código Tributário Municipal 

ter instituído a Taxa de Licença para Publicidade, nos termos do artigo 170 e seguintes, 

a equipe de auditoria observou que não foram arrecadados valores provenientes da 

referida taxa.  Dessa forma, a Lei Complementar 003/2018, alterou o artigo 170 do 

Código Tributário Municipal, em seguida, foi implementada a Instrução Normativa SFZ 

nº 001/2019, com procedimentos para cobrança da taxa de publicidade. 

Andamento: Dar continuidade a aplicação na prática da IN SFZ nº 001/2019, ou revisá-

la, fiscalizando e arrecadando os valores provenientes da taxa de publicidade. 

Responsáveis: Fiscalização 

Cobrança administrativa insuficiente para realizar a efetiva arrecadação: 

Situação: Constatamos que mesmo perante ao novo contexto de pandemia, verificou-se 
que o Setor Tributário, diligenciou pela recuperação dos créditos utilizando métodos 
administrativos, extrajudiciais e judiciais, mesmo que de forma comedida. 
 

Observa-se que na época da auditoria externa (2016) o Município de Afonso Claudio 
apresentou maiores riscos nas áreas de Cobrança Judicial e Procedimentos de 
Fiscalização, nas quais foram destacadas as seguintes vulnerabilidades: “não há 
ajuizamento de processos de execução fiscal; não há rotina de envio de créditos 
tributários inscritos em dívida ativa para cobrança judicial; não há regulamentos para 
inscrição de inadimplentes em cadastros de devedores; não há procuradores efetivos; 
não há cronograma de fiscalização tributária; não há procedimento formal de 
planejamento para os trabalhos de fiscalização em contribuintes de ISS.” 
 
Andamento: A cobrança administrativa sistemática, foi normatizada através da 
Instrução Normativa STB Nº 003 - Versão 002-2019, padronizando as atividades e 
rotinas de trabalho, dessa forma que seja revisada a IN, bem como seja elaborado 
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Cronograma de cobrança administrativa, determinando prazos para notificações, 
cobrança por telefone, cartas, e-mail, protestos e execuções (considerando que foram 
encaminhadas no último exercício apenas as que estavam prestes a prescrever, dessa 
forma, que sejam encaminhadas as demais durante o atual exercício); Rotina de envio 
de créditos tributários inscritos em dívida ativa para cobrança judicial; Planejamento 
para os trabalhos de fiscalização em contribuintes de ISS. 
 
Responsáveis: Tributação, Fiscalização e Procuradoria. 
 
 
Inexistência de carreira especifica para exercício de atividades de fiscalização  

Situação: Foi encaminhado à Câmara de Vereadores a Mensagem de Lei nº 004/2019 criando 

e incluindo na Lei Municipal nº 1.715/2006 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos 

Servidores do Município) o cargo de fiscal de tributos de nível superior. 

Andamento: Acompanhar o andamento levando em consideração a LC nº 173/2020. 

Responsáveis: Procuradoria e Tributação 

 

Ausência de regulamentação da administração tributária 
 
Situação: A Lei nº 2229/2017 alterou dispositivos da Lei Municipal 1.437/1997, que 
define a Estrutura Administrativa do Município, regulamentando a organização 
específica da Administração Tributária. 
 
Andamento: O TCEES concluiu pela implementação da presente ação quanto à 
regulamentação organizacional da Administração Tributária, informando que seria 
necessário confirmação da referida rotina em visita ao jurisdicionado. Dessa forma, dar 
andamento as disposições constantes no art. 7-A e 7-B da Lei Municipal 1.437/1997, 
bem como das Instruções Normativas do SFZ e STB. 
 
Não priorização de recursos à administração tributária 
 
Situação: A reestruturação da administração tributária ocorre progressivamente de 

forma constante, foram tomadas diversas ações para adequações, foi adquirido 

computadores, reformado o setor, fornecido capacitações. 

Andamento: Seja dada continuidade nas ações de incentivo a capacitação dos 

servidores, visando desempenho eficiente das atividades. Sugestão Escola de Contas 

do TCEES de forma gratuita. 

Responsáveis: Finanças  
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Irregularidades nos procedimentos fiscalizatórios de maximização da arrecadação 

Situação: Após investimento na capacitação dos servidores do Setor Tributário, foi 
iniciada a fiscalização do ISS Bancário. Entretanto não foi possível a verificação da aplicação 
efetiva e resultados da fiscalização do ISS Bancário, tendo em vista que embora 
constantemente cobrado, não foram finalizadas as fiscalizações de todos os bancos, nem dado 
andamento nos Recursos impetrados pelos Bancos. Contudo, foi encaminhado Projeto de Lei – 
Mensagem n° 025/2020, para instituir a declaração eletrônica mensal do ISSQN de instituições 
financeiras, a ser realizada por meio do software. 
 
Andamento: Dar efetividade a fiscalização bancária, utilizando o software, e 
verificando se o estabelecimento financeiro, está encaminhando mensalmente até o 8° 
dia útil a ocorrência do fato gerador do imposto de serviços bancários, que consiste na 
escrituração eletrônica mensal dos serviços prestados pelas instituições. 
 
Responsáveis: Tributação e Procuradoria. 
 
Ressalta-se que é necessário retorno comprovando os andamentos desenvolvidos 
pelos responsáveis, até o prazo 12 de fevereiro de 2021. Caso verifiquem que a ação 
não esteja sendo realizada, comuniquem com antecedência e implementem a ação. 
 
O Relatório de Auditoria Interna realizada pela UCCI, com o monitoramento mais completo das 
ações supracitadas, no exercício anterior, está disponível no link http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=56. 
 
Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 
 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO                                                                                  

Controladora Interno Municipal 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. Paulo Joaquim Candido Siebert 
 

AO: PROCURADOR GERAL 
Ilmo Dr. Sebastião Wéliton Coutinho 
 

AO: DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                                      

Ilmo. Sr.  Edmon Luiz Serra 

 
AO: CHEFE DE FISCALIZAÇÃO 
Ilmo. Sr. Weslen Roger Ronceti Mascarelo 

http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=56
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=56

