
• Normatizar e implementar procedimento de 
controle que consista no cruzamento de dados 
referentes a unidades autonornas trlbutavels pelo 
IPTU com aqueles constantes de cadastros de 
clientes, no territ6rio do municf pio, de 
concessionarias de services publicos de 
fornecimento de energia eletrica e de agua 
tratada; 

Cadastro 
lmoblllarlo nao 
Fidedigno 

ACHADO 2.3 - Plano 
de A~ao n° 
16375/2017-4 

• Normatizar e implementar procedimento de 
controle que consista na consulta peri6dica a 
imagens areas do territ6rio do municfpio »: 

publicadas na internet, e registro das mesmas, p 
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RECOMENDA~AO ACHADO ITEM 

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

( ... ) V. Projeto de Acornpanharnento Subsequente (PAS): atividades realizadas com o 
objetivo de verificar a lmplernentacao de recomendac;5es importantes resultantes de 
auditorias anteriores. 

Art. 39 A Unidade Central de Controle lnterno Municipal adotara na exscucao da 
auditoria interna os projetos de auditoria citados no artigo anterior, conforme 
especificacao abaixo: 

O artigo 3°, inciso V do Plano Anual de Auditoria lnterna - PAAI, dispoe: 

0 presente Relat6rio de Auditoria lnterna se refere aos trabalhos realizados no Sistema de 
Tributos - STB, da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, por meio da Ordem de Service SCI 
n° 001/2018, em observancia ao Plano Anual de Auditoria lnterna - PAAI, e objetivou verificar 
quais providencias estao sendo tomadas referente as recomendacoes da decisao prolatada, no 
processo 06082/206-2, da Hscalizacao-Auditorla Externa Ternatica de Receitas Publicas do 
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, conforme Termo de Notlflcacao do TCEES 
01216/2017-4, bem como a devida execucao do Plano de A~ao protocolado sob n2 
16375/2017-4 no TCEES. 

1. INTRODU~AO 

CADASTRAMENTO IMOBILIARIO 

Projeto de Acompanhamento Subsequente - PAS 

RELATORIO FINAL DE AUDITORIA 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
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Matriz de Achados: Forma de organizar as lnforrnacces correspondentes aos achados de 
auditoria. 0 desenvolvimento dos achados de auditoria consiste em levantar evidencias 
suficientes para a ernissao de jufzo sobre o objeto da auditoria, por meio da comparacao entre 
a situacao encontrada e os criterios fixados, mediante analise de crtterlos, causas e efeitos. ~\$) 

,i;p~ (\ ..... <jw JY 

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 Trlbutarla, 
buscando identificar o cumprimento de requisitos mfnimos relacionados as recornendacoes 
emitidas com base nos Achados da Auditoria do TCEES. Tais dados foram obtidos por meio de 
levantamento, instrumentalizado pelo envio de Checklist, contendo 16 perguntas relacionadas 
ao Cadastramento lmoblllarlo, passfveis de respostas fechadas (sim ou nao) e com campo para 
observacces, 

Ordem de servko - 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 baslcos, dellmltacao do escopo, prazos, coleta de dados e 
demais orientacoes sobre o servico. 

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

3. METODOLOGIA 

O escopo deste trabalho e avaliar sea lnstrucao Normativa, que estabelece os procedimento e 
rotinas adotados quanto ao Cadastramento Moblliarlo pelo STB - Sistema de Tributos, estao 
de acordo com o recomendado e ainda, se ha efetividade com a realidade do setor. 

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

2. OBJETIVO 

para orientar a~oes de recadastramento 
imobillario: 
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V - conclusao ou ocupacao da construcso: 

IV - posse do im6vel exercida a qualquer titulo; 

Ill - aquisic;ao ou promessa de compra de im6vel ou de parte do im6vel 
desmembrado ou ideal; 

II - dernollcao ou perecimento das ediflcacoes ou construcces existentes no 
im6vel; 

I - convocacso eventualmente feita pela Fazenda Publica: 

Art. 18 0 contribuinte e obrigado a promover sua inscricao dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da: 

Paragrafo Unico. As declaracoes prestadas pelo proprletario ou responsavel, 
destinadas a lnscrlcao cadastral OU a sua atualizacao, nao implicam a SUa 
aceitacao absoluta pela Fazenda Publica, que podera reve-las a qualquer 
momenta. 

Art. 17 0 contribuinte e obrigado a promover a lnscricao em forrnularlo 
especial a ser fixado em Regulamento. 

Paragrafo Unico. A obrigatoriedade da lnscricao estende-se as pessoas 
imunes ou isentas. 

Art. 16 A inscric;ao no Cadastro Fiscal lmobiliario e obrigat6ria, devendo ser 
promovida, separadamente, para cada im6vel de que o contribuinte seja 
proprietario, titular do dominio util ou possuidor, a qualquer titulo, mesmo 
que seja beneficiado par imunidade ou isencao. 

0 Cadastramento lrnobiliario tern base legal e regulamentar no C6digo Tributario Municipal, 
conforme exposto abaixo: 

5. DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO 

b) Encerramento - Relat6rios: Novembro/2018 

a) lnfcio: Maio/2018 

4. PERlODO DE REALIZA~AO 

Relat6rio Final: Relat6rio que contern os registros decorrentes dos levantamentos realizados 
pela equipe de auditoria ao longo dos trabalhos e enviado ao gestor. 0 Gestor ou Secretario 
poderao se manifestar caso haja informacao relevante que possa vir a alterar a constatacao 
e/ou recornendacao. O Relat6rio abrange as constatacoes, anallses, opinioes, conclusoes e 
recornendacoes sabre o objeto da auditoria, devendo canter escopo da auditoria (Objetivo), 
procedimentos/tecnlcas aplicadas (Metodologia); descricao das condlcoes encontradas ou 
achados de auditoria (Situacao Encontrada); crlterios: causas; efeitos; oplnloes e cornentarios 
(beneffcios); conclusoes (Conslderacoes Finais); e recornendacoes (Propostas). 
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Sendo assim, foram desenvolvidas questoes de auditoria que objetivaram analisar o 
cumprimento das recomendacces do TCEES, referente ao Cadastramento lrnoblllarlo, que 
foram respondidas pelo representante do sistema, conforme verifica-se abaixo: 

O Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, verificou a ausencla de rotina de atualizacao 
de dados cadastrais de contribuintes a partir de lnformacoes obtidas atraves de 
procedimentos de cobranc;:a administrativa; a nao reallzacao de recadastramento geral de 
contribuintes; e a inexlstencla de convenio ou instrumento congenere com algum 
concessionarlo de servic;:o publico (energia eletrlca, agua e esgoto, telefonia), entidade publlca 
(Receita Federal, Detran, Junta Comercial, Receita Estadual). 

Em virtude disso e com fundamento na lnstrucao Normativa STB NQ 001/2014, Versao 01, 
aprovada em 30/09/2014, pelo Decreto N° 198/2014, que dispoe sobre criterios nos 
procedimentos de efetivacao, alteracao e rnanutencao do Cadastro lmobiliario e Economlco, 
foram realizadas as analises nas retinas e nos procedimentos adotados pelo setor de 
Tributacao, responsavel pelo Cadastramento trnoblllario, norteando a elaboracao do Checklist 
encaminhado ao Setor. 

- Dados obtidos de terceiros, par meio de celebracao de convenio ou resultado da lnstltulcao 
de obrigacao legal (ex: cadastros de concesslonarias de servic;:os publlcos). 

- Dados produzidos pela pr6pria adrninistracao municipal (ex: licenciamentos de obras, 
concessao de "habite-se", concessao de alvaras de funcionamento, etc.) 

- Dados publicados (ex: Censo do IBGE); 

Sendo assim, o cadastro irnobillario fidedigno e aquele permanentemente atualizado, com a 
fiscallzacao orientada por: 

A desatualizacao do cadastro irnoblllarlo pode implicar em perda no recolhimento de 
significativa receita, em flagrante desrespeito a LRF. E dever do Munidpio adotar 
procedimentos mfnimos de atuallzacao permanente de seu cadastro, visando uma cobranc;:a 
lsonornlca do imposto em seu territ6rio. 

Paragrafo Unico. Equipara-se ao contribuinte omisso o que apresentar 
forrnulario de inscrlcao com inforrnacces falsas, erros ou ornissces dolosas. 

Art. 20 0 contribuinte omisso sera inscrito de oficio, sem prejufzo da multa 
prevista nesta lei. 

Art. 19 Os responsaveis pelo parcelamento do solo ou pela ediflcacao em 
condomfnios ficam obrigados a fornecer ao Cadastro Fiscal lmoblliarlo, a 
relacao dos nomes e enderec;os dos adquirentes de lotes e unidades 
autonornas que tenham sido alienados, definitivamente, ou mediante 
compromisso de compra e venda. 

VI - terrnino de reconstrucao, reforma e acrescirnos. 
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Demonstrando novamente, a ausencla de rotina de atualizacao de dados cadastrais e 

nao reallzacao de recadastramento geral de contribuintes. Entretanto em verlflcacao, ~\.P 

~ 

'~fr 

Em resposta, o representante do sistema informou que os dados analfticos levantados 

pelo IBGE no Censo Dernograflco de 2010, referentes ao numero de domicflios 

particulares permanentes urbanos, sao utilizados de forma eventual para efeito de 

cornparacao entre as duas bases. 

Dessa forma, questionamos se os responsaveis pelo Cadastramento iniciaram a 

utilizacao dos dados analfticos levantados pelo IBGE no Censo Dernograflco de 2010, e, 

a partir do planejamento com base em tais dados, efetuam acoes de recadastramento 

para conferir maior fidedignidade ao cadastro lrnoblliario do municfpio. 

Sendo que, de acordo com relat6rio de cadastro lmoblllario gerado pelo setor de 

Tributacao, existiam 9.439 im6veis cadastrados no Municfpio em 01/09/2016, sendo 

7.362 prediais. Segundo Censo realizado pelo IBGE, em 2010, o total de domicflios em 

Afonso Claudio era, a epoca, de 11.937. 

No Achado 2.3, que trata sobre o Cadastro lmoblllarlo nao Fidedigno, o Tribunal de 
Contas do Estado do Espirito Santo apontou que o nurnero total de unidades 
imobiliarias autonomas constantes do cadastro imobiliario do municfpio e menor que 

o nurnero de domicflios particularespermanentes urbanos, levantado pelo IBGE 
quando da realizacao do Censo Dernograflco de 2010. 

Causa 

- Art. 33 do CTN c/c art. 30, VIII da CF, art. 11 da LRF. 

- Achado 2.3 Cadastro lmobiliario nao Fidedigno - Notlflcacao do TCEES 01216/2017-4. 

- lnstrucao Normativa STB NQ 001/2014, que dlspde sabre criterlos nos procedimentos 

de efetivacao, alteracao e rnanutencao do Cadastro lrnobillario e Econornico. 

crlterlos 

Os dados analfticos levantados pelo IBGE no Censo Demografico de 2010, referentes 

ao numero de domicflios particulares permanentes urbanos, sao utilizados de forma 

eventual para efeito de cornparacao entre as duas bases. 

7.1 Situa~ao Encontrada: 

7. RELAT6RIO DE ACHADOS 

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



- Achado 2.3 Cadastro lmoblliarlo nao Fidedigno - Notlflcacao do TCEES 01216/2017-4. 

- lnstrucao Normativa STB NQ 001/2014, que dispoe sobre criterlos nos procedimentos 

de efetivacao, alteracao e manutencao do Cadastro lmobillarlo e Economico. 

- Lei nQ 2.229, de 30 de novembro de 2017, que alterou a Lei Municipal nQ 1.437, de 31 

de marco de 1997, estabelece em seu artigo 1°, lnciso II, item 02.4 a crlacao da Sec;:ao 

de Tributacao que engloba o Setor de Cadastro lmoblltarlo. 

Crlterios 

A lei NQ 2229, de 30 de novembro de 2017, que alterou a Lei Municipal nQ 1.437, de 31 

de marco de 1997, estabelece em seu artigo 1 °, lnciso II, item 02.4 a criacao da secao 
de Tributacao que engloba o Setor de Cadastro lmoblliario, entretanto a lei nao o cita. 

Foi estabelecido no organograma do Poder Executivo Municipal, um setor responsavel 

pela gerencia e atualizacao do cadastro lmobiliarlo? 

7.2 Situa~ao Encontrada: 

Beneficios 
Conferir maior fidedignidade ao cadastro lmoblllarlo do municfpio. 

Propostas 
Orientar servidores sobre a irnportancia de desempenhar as procedimentos conforme 

as deterrnlnacoes da lnstrucao Normativa e das recornendacoes do TCEES. Com a 

restruturacao do setor e advento do Diretor de Tributes, recomendamos a reavallacao 

da lnstrucao Normativa atual e atuallzacao, para determinar procedimentos mais 

especfficos quanta a utillzacao dos dados analfticos levantados pelo IBGE no Censo 
Dernografico para auxiliar nas acoes de atualizacao do cadastramento. 

Efeitos 
lnseguranc;:a quanto aplicacao dos dados para fins de protestos e restricoes, gerando 

impactos negativos na arrecadacao municipal. 

Evidencia: 
Item 12 do Checklist, da Auditoria lnterna no Sistema de Trlbutacao. 

constatamos que devido a recente nomeacao do Diretor de Tributos Municipais, 

atraves do Decreto n° 314/2018, de 09 de novembro, o setor esta sendo reestruturado 

para adequacoes necessarias no cadastramento lmoblliario e atualizacao e efetividade 

da lnstrucao Normativa. 

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



Com a recente norneacao do Diretor de Tributes, responsavel, entre outras 

~0D ~fr( yfP 
) 

Propostas 

lmpactos negatives, devido a nao observancia direta do recomendado pelo Tribunal e 
do pactuado no Plano de Ac;:ao. 

Efeitos 

Item 13 do Checklist, da Auditoria lnterna no Sistema de Tributacao. 

Evidencia: 

Art. 3° A Lei n° 1.437, de 31 de rnarco de 1997, passa a vigorar 
acrescido dosseguintes artigos 7°-B e 7°-C: 
"SEc;:AO VI 
Art. 7°-B. A Sec;:ao de Trlbutacao, vinculada a Secretaria de Finances, 
possui as seguintes atrlbulcoes: 
( ... ) 
II - organizacao e rnanutencao do cadastro de contribuintes do 
Municfpio. 
( ... ) 
VI- cadastro e atendimento de contribuintes. 

A Lei Municipal nQ 2229/2017 foi aprovada, e em seu artigo 3°, acresceu na Lei 
Municipal n° 1.437/97 os artigos 7°- Be 7°- C, imputando a Secao de Trlbutacao, as 
atribulcoes de organizar e manter cadastro de contribuintes, conforme verifica-se 
abaixo: 

No Plano de Ac;:ao, protocolado sob nQ 16375/2017-4 no TCEES, informamos que em 
relacao a irnplernentacao de um setor responsavel pela gerencla e atuallzacao do 
cadastramento tmoblllarlo, foi elaborado o Projeto de Lei, cuja Mensagem de Lei nQ 
26/2017, em anexo, encaminhados a Camara Municipal no dia 17 de outubro de 2017, 
sob protocolo nQ 1153/2017, que em seu art. 3Q determina ao Setor de Trlbutacao as 
cornpetencias e atribuicoes referentes ao Cadastro trnoblllarlo. 

0 Representante do Sistema informou que a Lei nao cita o setor de Cadastro 
lmoblllario, em dlvergencia com a Proposta de Encaminhamento do TCEES no Achado 
2.3, que era estabelecer, no organograma do Poder Executive Municipal, um setor 
responsavel pela gerencia e atualizacao do cadastro lmoblliarlo e viabilizar 
economicamente sua lmplernentacao. 

Causa 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
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Causa 

- Achado 2.3 Cadastro lmobillarlo nao Fidedigno - Notiflcacao do TCEES 01216/2017-4. 
- lnstrucao Normativa STB NQ 001/2014, que dispoe sabre criterios nos procedimentos 
de efetivacao. alteracao e manutencao do Cadastro lmoblllarlo e Econornlco. 

- Lei nQ 2.229, de 30 de novembro de 2017, que alterou a Lei Municipal nQ 1.437, de 31 
de marc;:o de 1997, estabelece em seu artigo 1 °, lnciso II, item 02.4 a crlacaoda Sec;:ao 
de Tributacao que engloba o Setor de Cadastro lmoblllario. 

Criterlos 

Ja no item 2 do checklist, informou que os dados de todos os im6veis edificados ou 
nao, situados nas areas urbanas, urbanizavels ou de expansao urbana do Municfpio em 
quaisquer situacoes e que incide o lanc;:amento do IPTU, sao lanc;:ados no sistema 
sempre que ha visita ao im6vel para diversos fins como atualizacao cadastral ou 
solicitacao do contribuinte. Afirmou ainda que hapretensao de adotar um sistema de 
cadastro de forma rotineira, utilizando mao de obra pr6pria (Fiscalizacao). 0 
cadastramento sera realizado sempre que a fiscallzacao verificar im6vel novo 
construfdo o qual devera ser notificado para regularizar junta a Municipalidade. 

Em resposta, o Representante do Sistema informou que nao existe programa, mas a 
sua irnplernentacao e necessaria ja que o Setor de Hscalizacao esta inclufdo na parceria 
institucional conforme item 2 do checklist. 

No Item 11 do Checklist, questionamos se foi implementado programa de flscalizacao 
e atuacao de forma coercitiva, com a lavratura dos respectivos autos de infracao, para 
atestar o cumprimento quanta a cornunicacao por parte dos contribuintes, no prazo 
determinado, sabre fatos ou clrcunstancias que venham a alterar a unidade 
imoblllaria, para fins de atualizacao cadastral? 

7 .3 Situa~ao Encontrada: 

lmpactos positivos pela atuacao mais especfficada Secao de Tributacao no que diz a 
manutencao de um cadastro lmoblliarlo atualizado. 

Beneficios 

atrlbuicoes, pela organlzacao do setor, caso entenda necessario, solicitar novamente a 
alteracao da Lei Municipal nQ 2229/2017, incluindo o Setor de Cadastro lrnoblllarlo, 
ligado a Secao de Tributacao de forma mais explicita. 
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7.4 Situa~ao Encontrada: 

Aprimoramento dos procedimentos e o aumento da eflciencla operacional. 

Beneflcios 

Que seja implantado e implementado programa de fiscallzacao e atuacao de forma 
coercitiva, com a lavratura dos respectivos autos de lnfracao, para atestar o 
cumprimento quanta a cornunlcacao par parte dos contribuintes, no prazo 
determinado, sabre fatos au clrcunstancias que venham a alterar a unidade 
lmoblllarla, para fins de atualizacao cadastral. 

Propostas 

lmpactos negatives no que concerne a efetiva arrecadacao, cadastro desatualizado 
e ausencia de atuacao coercitiva. 

Efeitos 

Item 14 do Checklist, da Auditoria lnterna no Sistema de Tributacao. 

Evidencia: 

Constatamos que ate o memento a ac;:ao nao foi providenciada, ja que foi informado 
que a ac;:ao "e necessaria". 

Conforme definido no Plano de Ac;:ao, no item "o que sera feito", nos comprometemos 
a lavrar autos de infracao para atestar o cumprimento quanta a cornunlcacao par 
parte dos contribuintes, atuando de forma mais coercitiva, sabre fatos au 
circunstancias que venham a alterar a unidade lmoblliarla, para fins de atuallzacao 
cadastral. 

A Proposta de Encaminhamento do TCEES no Achado 2.3, era que fosse implantado e 
implementado programa de fiscallzacao e atuacao de forma coercitiva, com a lavratura 
dos respectivos autos de lnfracao, para atestar o cumprimento quanta a comunlcacao 
par parte dos contribuintes, no prazo determinado, sabre fato sou clrcunstanclas que 
venham a alterar a unidade imobillarla, para fins de atualizacao cadastral. 
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Aprimoramento dos procedimentos, aumento da eflciencia operacional e 
cadastramento mais eficiente e atualizado. 

Beneficios 

Criar procedimento de consulta peri6dica a imagens areas do territ6rio do municfpio 
publicadas na internet, e registro das mesmas, para orientar acces de 
recadastramento trnoblllario, conforme ja pactuado com o Tribunal de Contas do 
Esta do do Espf rito Santo. 

Propostas 

Como e feito de forma esporadlca, deixam de utilizar uma tecnologia disponfvel, 
mantendo o cadastramento lmoblllario desatualizado. 

Efeitos 

Item 16 do Checklist, da Auditoria lnterna no Sistema de Tributacao. 

Evidencia: 

A utillzacao esporadlca nao garante fidedignidade ao cadastro irnoblllario. Seria 
necessario criar rotinas, atraves de tnstrucao Normativa, para esse tipo de acao, para 
garantir um acompanhamento mais efetivo. 

Causa 

- Achado 2.3 Cadastro tmoblliarlo nao Fidedigno - Notiflcacao do TCEES 01216/2017-4. 
- Instrucao Normativa STB NQ 001/2014, que dispoe sobre crlterios nos procedimentos 
de efetlvacao, alteracao e rnanutencao do Cadastro lmobillarlo e Econornlco. 
- Lei nQ 2.229, de 30 de novembro de 2017, que alterou a Lei Municipal nQ 1.437, de 31 
de rnarco de 1997, estabelece em seu artigo 1 °, lnciso 11, item 02.4 a criacaoda secao 
de Tributacao que engloba o Setor de Cadastro lmoblliario. 

crlterlos 

Na questao do checklist que tratava sabre os procedimentos de controle atraves de 
consulta peri6dica a imagens areas do territ6rio do municfpio publicadas na internet, e 
registro das mesmas, para orientar acoes de recadastramento imobiliario, apontaram 
que os recursos sao usados esporadicamente para confrontar com o cadastro 
existente. 
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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 Recornendacoes 
do TCEES e do pactuado no Plano de A~ao, bem corno utllizacao e obediencia ao que 

for implantado pelas novaslnstrucoes Normativas. 

Assim, oportunizamos a anallse, resposta e constderacoes referente a este Relat6r~ 

~~Y 

Sera necessarlo, portanto, esforc;o mutuo entre o Setor de Tributacao, com apoio do 

Secretario de Financ;as, Procuradores e integrantes da Unidade Central de Controle 
lnterno, para ajustar o Cadastramento lrnobiliarlo, a iniciar com lnstrucao Normativa 

mais eficaz, garantindo uma uniformidade de procedimentos. 

Constatou-se que poucas acoes, propostas no Plano de Ac;ao foram iniciadas ate o 
memento, entretanto com a nomeacao de um responsavel pelo Setor Trtbutarlo, 
atraves do Decreto n° 314/2018, de 09 de novembro, vislumbra-se que o setor e a forma 
de atuacao serao modificados, dando enfase as recornendacces do Tribunal de Contas 
do Estado do Espirito Santo, sendo que as medidas quanto o recadastramento e 
manutencao de um Cadastro lmobillario mais condizente com a realidade do 
Munidpio, serao providenciadas com urgencia. 

Dessa forma, o objetivo e emitir uma ootniao que evidencie em que medida foram 
observadas as leis, regulamentos, pollticas, c6digos estabelecidos, contratos, 

convenlos ou outros acordos firmados, de modo a garantir uma correta avallacao da 

rnateria fiscalizada, a partir de criterios adequados e predeterminados, bem como 
inforrnacoes sobre o desempenho dos orgfios e das entidades da Adrninlstracao 
Publica, pautado em criterios de economicidade, eflclencia, eficacia, efetividade, 
equidade, etica e protecao ao meio ambiente, alern dos aspectos de legalidade, sendo 
de total relevancia a atencao e o empenho para acatar as recornendacoes. 

Em virtude dessas consideracoes iniciais, e importante assinalar que a auditoria interna 
tern um papel fundamental, pois permite averiguar se os fates estao em conformidade 

com os aspectos legais e dentro das normas, como tarnbern verificar se as operacoes 
da entidade estao sendo realizadas, conforme o seu planejamento. 

Auditoria e o exame independente, objetivo e sistematlco de dada rnaterla, baseado 

em normas tecnicas e profissionais, no qual se confronta uma condlcao com 
determinado criterlo com o fim de emitir uma opinlao ou cornentarlos, conforme se 

depreende das Normas de Auditoria Governamental (NAG 1102). 

8. CONSIDERA<;OES FINAIS 
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Clencla do Secretario Municipal de Financas, Diretor de Tributes Municipais e Repres 
do Sistema: 

Sl~PES 
Controladora lnterno Municipal 

Afonso Claudio, 19 de novembro de 2018. 

Par fim, a Unidade Central de Controle lnterno, agradece ao Secretario e aos 
servidores do Setor de Tributacao pela disponibilidade e esforc;:o, e se coloca a 

disposicao para elucidar quaisquer inconsistencies relatadas, visando, sobretudo, o 
fortalecimento dos controles internos de nossa lnstltulcao. No mais, lembramos que a 

auditoria interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento a 
Adrninistracao Publica, de carater essencialmente preventive, destinada a agregar 
valor e a melhorar as operacoes da entidade, fortalecendo a gestao e racionalizando as 

acoes de controle interno. 

Avaliando a lnstrucao Normativa, nota-se que nao esta inteiramente em desacordo 
com os procedimento e retinas adotados quanta ao Cadastramento Mobiliarlo pelo 

setor, entretanto, e necessaria uma atuallzacao para dar mais efetividade as 
recomendadas pelo TCEES, no que tange a continuidade e habitualidade do 
desenvolvimento da atuallzacao do Cadastro lmoblllarlo, 

Ressalta-se que o resultado desta auditoria, e encaminhado ao Gestor Municipal e 

tarnbern ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - TCEES, que tomam clencia 

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. 

Final par parte do Setor Tributario, 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. 
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