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Sao aplicavels no ambito 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 

A presente atividade de auditoria teve por objetivo principal a verificacao do acolhimento 
dado as recornendacces formuladas no Relat6rio de Auditoria 06082/2016-2, da Hscalizacao- 
Auditoria Externa do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, tematica de Receitas 
Publicas. 

2. OBJETIVO 

Este trabalho consubstancia os resultados da analise efetuada nas medidas adotadas pela 
Adrninistracao Tributaria. no sentido do acolhimento e irnplementacao das recornendacoes. 

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

Art. 3Q 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°, inciso V do Plano Anual de Auditoria lnterna - PAAI, dlspoe: 

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 OS -Ordern de Servlco 
SCI n° 004/2019, em observancia ao Plano Anual de Auditoria lnterna - PAAI, e objetivou 
verificar quais providencias estao sendo tomadas referente as recornendacoes da decisao 
prolatada, no processo 06082/2016-2, da Fiscalizacao-Auditoria Externa Ternatica de Receitas 
Publicas do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, bem como a devida execucao do 
Plano de Ac;:ao protocolado sob nQ 16375/2017-4 no TCEES. 

1. INTRODUc;AO 

MONITORAMENTO AO PLANO DE A~AO 

Projeto de Acompanhamento Subseguente - PAS 

RELATORIO FINAL DE AUDITORIA 

Q nf .AA.v 
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Assim, visando um acompanhamento com um registro mais formal e planejado, 
implementamos em 04 de abril 2019, o Processo de Monitoramento n° 004/2019, protocolado 

0 Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, negou a dilacao de prazo, atraves da Decisao 
Monocratica 00273/2019-7, determinando o cumprimento dos subitens 2.1, 2.3 e 2.16, com a 
apresentacao de novas propostas referentes a estes pontos; bem coma determinou a imediata 
implernentacao das referidas acces com as correcces propostas referentes aos itens 2.5, 2.7, 
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.15; e par fim, determinou ao Controle lnterno o monitoramento 
do cumprimento do Plano de Ac;:ao. 

Com base em todo monitoramento anterior, verificou-se que algumas das propostas iniciais 
eram inviaveis e que devido aos diversos imprevistos, dificuldades encontradas, rnudancas de 
procedimentos e servidores, as prazos do Plano de Ac;:ao nao estavam sendo alcancados, Dessa 
forma, solicitamos o aditamento do prazo, atraves do expediente nQ 2252/2019, para 
prosseguirmos na execucao das acces visando o principal objetivo que e o fortalecimento das 
receitas tributarias municipais. 

Ja no infcio do exerdcio, foi encaminhado o aviso de auditoria, no intuito de informar o infcio 
dos trabalhos do acompanhamento subsequente do exerdcio de 2019 na area, atraves do OF. 
UCCI N° 004/2019, de 04 de janeiro de 2019. 

Ap6s a finalizacao das Auditorias lnternas de Acompanhamento Subsequente realizadas no 
exerdcio de 2018, as setores iniciaram as medidas para lrnplementacao das recornendacoes. 
Como resultado, foram elaboradas e atualizadas, ao todo 7 (sete) lnstrucoes Normativas no 
Sistema de Tributos (STB) e no Sistema de Hscalizacao (SFZ), determinando rotinas e 
procedimentos espedficos para aperfeic;:oar as acces e fortalecer o controle. 

5. EXERCf CIO DE 2019 

b) Encerramento - Relat6rios: dezembro/2019 

a) Execucao: Exerdcio de 2019 

4. PE Rf ODO DE REALIZA<;AO 

Relat6rio Final: Relat6rio que contern as registros decorrentes dos levantamentos realizados 
pela equipe de auditoria ao longo dos trabalhos. A Secretaria pcdera se manifestar caso haja 
uma informacao relevante que possa vir a alterar a constatacao e/ou recornendacao. 

Ordem de Service - OS: Documento utilizado para comunicar a equipe o infcio dos trabalhos 
de auditoria. No caso da presente Auditoria Subsequente, no infcio do exerdcio, ap6s o aviso 
de auditoria, foi encaminhado o Processo de Monitoramento n° 004/2019, protocolado sob o 
n° 004901/2019. 

Aviso de Auditoria: Documento enviado a gestao no intuito de informar o infcio dos trabalhos 
de auditoria na area, atraves do OF. UCCI N° 004/2019 de 04 de janeiro de 2019. 
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criando um sistema arrecadat6rio lniusto e ineficiente. 

OF. UCCI N° 030/2019 - Protocolo h!! 2852/2019, em 19/02/2019 - Ato Recomendatorio no 
que se refere a Dfvida Ativa do Municfpio, tendo em vista a inercia, de acornodacao tributaria, 
beneficiando sobremaneira os contribuintes inadimplentes, originando um cfrculo vicioso, 

OF. UCCI N° 022/2019 - Protocolo n!! 0819/2019, em 11/01/2019 - Encaminhamento das 
Auditorias realizadas no exercfcio de 2018 ao Gestor Municipal, entre ela as de 
Acompanhamento Subsequente, para conhecimento dos trabalhos realizados e ciencia das 
constatacoes e recornendacoes enviadas aos setores. 

OF. UCCI N° 007/2019 - Protocolo n!! 0589/2019, em 08/01/2019 - Solicitando inforrnacoes 
referentes aos creditos e nao-tributarios inscritos em dfvida ativa no exercfcio de 2018, por 
dfvida e tributo bem coma o estoque da dfvida ativa acumulada em 2018, assim coma sua 
possfvel provisao para perda, bem coma requerendo a descrlcao de quais medidas foram e 
estao sendo tomadas para realizacao da cobranca da atual Dfvida Ativa. 

Oficios de Monitoramento e Recomendat6rios em 2019: 

6. RELAT6RIO DE MONITORAMENTO 

Diariamente procedemos de diversas formas o monitoramento e prestamos apoio contfnuo e 
direto na efetivacao dos itens, dessa forma segue abaixo as acoes de monitoramento 
realizadas no presente exercf cio: 

Posteriormente, na Decisao 02462/2019-8, os Conselheiros do Tribunal de Contas ratificaram o 
posicionamento da area tecnica, exarada na Manifestacao Tecnica 10237 /2019 e 
determinaram a prossecucao do presente feito, mediante os procedimentos de 
monitoramento. 

, Tarnbern foi encaminhado ao TCEES, pelo Gestor e demais notificados, com apoio tecnico do 
Controle lnterno, a resposta OF/GAB NQ 263/2019, contendo as acoes e comprovando o 
andamento e finalizacao de alguns itens, bem coma as novas propostas oportunizadas pelo 
Tribunal. 

Atraves do OF. UCCI N° 069/2019, Protocolo TC nQ 06883/2019-8, encaminhamos resposta a 
conceituada Corte de Contas, apontando todas as medidas de monitoramento e cobrancas 
desempenhadas pela Unidade Central de Controle lnterno desde 2017, ressaltando que nunca 
deixamos de encaminhar o resultado do monitoramento, atraves do RELACI - Relatorio de 
Atividades do 6rgao Central de Controle lnterno, enviado anualmente atraves da PCA - 
Prestacao de Contas Anual 2017 e 2018, em forma de atividades desenvolvidas e tarnbern 
coma auditorias de acompanhamento subsequente realizadas, executadas par iniciativa 
propria. 

sob o n° 004901/2019, para dar continuidade ao acompanhamento realizado, objetivando 
reunir e registrar as lnforrnacoes que ja eram monitoradas e catalogadas em uma pasta 
contendo todos os arquivos, para aprimorar o controle, facilitar a coleta de mformacces e 
constatacoes de forma imediata, favorecendo ajustes simultaneos, durante o exercfcio. 
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Reunioes lnternas 

OF. UCCI N° 128/2019 - Protocolo n!! 15358/2019, em 26/11/2019 - Reiterando OF. UCCI N° 

124 e 125/2019, agendando reunlao para verlflcacao do andamento das acoes. 

OF. UCCI N° 125/2019 - Protocolo n!! 14190/2019, em 05/11/2019 - A Unidade Central de 
Controle lnterno, tern o dever proceder o monitoramento continue do cumprimento residual 
do presente Plano de Acao, encaminhando, ao Tribunal de Contas, o resultado do referido 
acompanhamento, dessa forma, com vistas ao Processo de Monitoramento nQ 004/2019, 
protocolo nQ 004901/2019, vimos pelo presente solicitar o envio das informacoes e 
documentos comprobat6rios 

OF. UCCI N° 124/2019 - Protocolo n!! 13601/2019, em 21/10/2019 - Vern pelo presente 
solicitar o envio das lnforrnacces em dados atualizados, descritas abaixo, conforme acordado 
na reuniao do dia 25 de setembro de 2019 na Sala do Controle lnterno que o TCEES atribuiu ao 
Controle lnterno a obrigacao de cornunica-los, ocorrendo o descumprimento par parte dos 
responsaveis, 

OF. UCCI N° 109/2019 - Protocolo n!! 10982/2019, em 22/08/2019 - Publicacao no Diario 
Oficial de Contas, referente a representacao proposta pelo Ministerlo Publico de Contas em 
face da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em virtude de suposta ilegalidade na 
Procuradoria Geral, desempenhando efetivo acompanhamento aos achados, solicitando 
diversas vezes a Procuradoria Municipal, tarnbern notificada, quaisquer inforrnacoes quando 
ao andamento das acces especificamente sabre este item e prioridade em responder ao 
Tribunal de Contas dentro do prazo estabelecido com exatidao e veracidade, demonstrando 
efetivamente as providencias tomadas para regularizacao das medidas. 

OF. UCCI N° 093/2019 - Protocolo n!! 8833/2019, em 02/07/2019 - Solicitamos que sejam 
encaminhadas atraves de offcio, um relat6rio, contendo todas e quaisquer acces dos setores, 
coma documentos expedidos e recebidos, nurneros, assinaturas, fotos, e-mails e outros, 
referentes ao cumprimento do Plano, pois assim, estarao comprovando o trabalho 
desempenhado, os processes e registros devem falar por si, dessa forma deve agir o Peder 
Publico. 

OF. UCCI N° 083/2019 - Protocolo n!! 8081/2019, em 12/06/2019 - Recomendando para que a 
Adrninistracao Tributaria seja priorizada e solicitando a atencao e o comprometimento de 
todos os envolvidos, responsaveis e notificados no cumprimento dessas acoes. 

OF. UCCI N° 069/2019 - Protocolo TC n!! 06883/2019-8, em 21/05/2019 - Resposta a 
conceituada Corte de Contas a Decisao Monocratica, apontando as medidas de 
monitoramento e cobrancas desempenhadas pela Unidade Central de Controle lnterno deste 
Peder Executive. 

OF. UCCI N° 044/2019 - Protocolo n!! 4571/2019, em 29/03/2019 - Encaminhamento de 
publicacao do Diario Oficial Eletronico, que consta a Decisao Monocratica 00273/2019-7, 
referente ao Plano de A~ao negando a dilacao de prazo, solicitada atraves do expediente nQ 
2252/2019, e dando ciencia das acces de monitoramento realizadas pela UCCI, bem coma 
solicitando andamento das acoes. 
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PAS - OS n° 001/18 - Projeto de Acompanhamento Subsequente - Acompanhamento da 
Flscalizacao-Audltoria Externa Ternatica de Receitas Publicas do TCEES - Cadastramento 
lmobillario. 

PAS - OS 2017 - Projeto de Acompanhamento Subsequente - Acompanhamento da 
Flscallzacao-Auditoria Externa Ternatica de Receitas Publicas do Tribunal de Contas do Estado 
do Espirito Santo - Acompanhamento dos Achados visando Subsidiar a lrnplernentacao do 
Plano de Ac,:ao. 

Sao aplicaveis no ambito 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 definidos na IN SCI n° 008/2018, com base no PAAI - Plano Anual de Auditoria 
lnterna, portanto no exercfcio de 2018 (Decreto n° 540/2017 - Decreto n° 149/2018), coma no 
de 2019, contempla o Acompanhamento da Hscallzacao-Auditoria Externa Ternatica de 
Receitas Publicas do TCEES, resultando nos exercfcios anteriores nos relat6rios a seguir: 

Auditorias de Acompanhamento Subsequentes: 

Ata 7 /19 - 02/12/2019: Reuniao de monitoramento ao Plano de Ac,:ao, ressaltando novamente 
a obrigatoriedade do monitoramento das acoes e a dificuldade de retorno por parte de alguns 
responsavels, foram repassados todos os itens e apresentado o andamento das acoes, 
principalmente no que diz respeito a Planta Generica, Protestos e ISS Bancario, 

Ata 6/19 - 25/09/2019: Reunlao de monitoramento ao Plano de Ac,:ao, considerando a 
substituicao do Procurador Geral e do Procurador Efetivo, em que foram repassados alguns 
pontos referentes ao andamento das acoes e dificuldades enfrentadas. 0 Chefe de Tributes, 
apresentou as acoes tomadas e resultados alcanc;ados, demonstrando atraves de graflcos e 
nurneros a evolucao da arrecadacao e fiscalizacao. 

Ata 4/19 - 16/04/2019: Reuniao de monitoramento ao Plano de Ac,:ao, foram repassadas as 
providencias e as medidas de correcao que estavam em planejamento, constando datas 
especfficas para a realizacao das acces, com finalidade de anuencia dos demais responsaveis, 
para compor a resposta a Decisao Monocratica 00273/2019-7. 

Ata 3/19 - 09/04/2019: Reuniao de monitoramento ao Plano de Ac,:ao, com o Prefeito 
Municipal, sendo repassadas as medidas propostas para o cumprimento do Plano de Ac,:ao na 
reuniao do dia 02/04/2019, em relacao a Decisao Monccratica 00273/2019-7, que negou a 
dilacao de prazo pelo TCEES e exigiu o devido cumprimento das medidas de correcao em um 
prazo de 30 (trinta) dias. 

Ata 2/19 - 02/04/2019: Reuniao de monitoramento ao Plano de Ac,:ao, mais especificamente 
em relacao a Decisao Monocratica 00273/2019-7, que negou a dilacao de prazo pelo TCEES e 
exigiu o devido cumprimento das medidas de correcao em um prazo de 30 (trinta) dias. 

Ata 1/19 - 16/01/2019: Reuniao de monitoramento ao Plano de Ac,:ao, mais especificamente 
em relacao a Dfvida Ativa Municipal e o andamento das provldencias para devida cobranc;a. 
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7. ANDAMENTO DOS ITENS 

I Encontro Tecnico sobre Receita Municipal, - 24 de outubro, realizado no audit6rio da Escola 
de Contas pelo Tribunal de Contas do Estado 

JURIS 2019 - Arrecadacao Municipal: meios e procedimentos de implementacao - 08 e 09 de 
agosto, realizado no IFE5 -Venda Nova do lmigrante. 

As representantes da UCCI, acompanharam os demais servidores, a cursos de capacitacao, 
buscando conhecimento quanta a temas relevantes a admlnistracao tributaria municipal, 
auferindo experienclas, conhecendo procedimentos e polfticas publicas, necessaries a 
melhoria da gestao publica, no intuito de aprimorar o monitoramento. 

Participacao em Curses: 

INSTRU<;AO NORMATIVA STB N2 006-2019 - Procedimentos Fiscalizat6rios de Maxlrnizacao da 
Arrecadacao Monitoramento de 155 

INSTRU<;AO NORMATIVA STB N2 003-2014 - Versao 002-2019 - Procedimentos de lnscricao, 
Controle e Cobranc;:a da Divida Ativa Municipal; 

INSTRU<;AO NORMATIVA STB N2 005-2019 - Procedimentos quanta a requisicao concessao de 
parcelamentos mexida. 

INSTRU<;AO NORMATIVA SFZ N2 003-2019 - Procedimentos para fiscalizacao de Obras; 

INSTRU<;AO NORMATIVA STB N2 001-2014 - Versao 002-2019 - Procedimentos para o 
Cadastro lmobiliario: 

INSTRU<;AO NORMATIVA SFZ N2 001-2019 - Procedimentos para cobranc;:a de taxa de 
publicidade; 

INSTRU<;AO NORMATIVA SFZ N2 002-2019 - Procedimentos para avaliacao dos im6veis objeto 
de transrnissao: 

Apoio tecnico para implementacao e atualizacao das lnstrucoes Normativas: 

Criacao do grupo "Plano Tributario" no WhatsApp: Para facilitar a cornunicacao entre os 
servidores envolvidos e o monitoramento ao Plano, criamos o grupo "Plano Tributarto" que 
propiciou discussoes e favoreceu a comunicacao. 

PAS - OS n° 002/18 - Projeto de Acompanhamento 5ubsequente - Acompanhamento da 
Hscalizacao-Auditoria Externa Tematica de Receitas Publicas do TCEE5 - Requisicao de 
Parcelamento ~ Cobranc;:a Administrativa. 

Comunicacao atraves de E-mails: 
A Unidade Central de Controle lnterno, rnantern uma cornunicacao continua com os setores 
Hscallzacao e Tributacao, atraves de e-mails, encaminhando orientacoes, sugestoes de cursos, 
instrucces normativas, temos de referencias de outros municipios, visando auxiliar e incentivar 
as acoes dos responsaveis. 
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NAO PROVIMENTO DA CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL: 
A UCCI solicitou diversas vezes a Procuradoria Municipal, tarnbem notificada, o andamento 
das acoes e inforrnacoes atualizadas quanta a situacao e as providenclas que foram 
tomadas, nos Achados de cornpetencia e responsabilidade desta Procuradoria. Entretanto 
nao possuimos meios, nem independencta tecnica, nem autoridade, para obriga-los a 
priorizarem e dar andamento efetivo as acoes. Neste exercfcio, ap6s perfodo de 

CADASTRO IMOBILIARIO NAO FIDEDIGNO: 
Com o cronograma desenvolvido, a cornissao nomeada foi a campo e notou que seria mais 

prudente iniciar os trabalhos em locais com maior concentracao de loteamentos e areas 

nao cadastradas, assim informavam inicialmente que seria possivel superar o 

cadastramento e recadastramento previsto, em apenas um bairro (Bairro da Grama). 

Entretanto, argumentaram que com o periodo chuvoso ocorreu atraso no planejamento 

que prejudicou o andamento das acces. Ap6s muita lnsistencia para encaminhamento das 

inforrnacoes, enviaram no dia do encerramento deste Relat6rio Final, a justificativa do nao 

cumprimento do Cronograma, relacao de inscricoes cadastradas, bem coma nova roteiro 

para o primeiro semestre de 2020, impossibilitando assim uma analise concreta da 

situacao e apresentando superficialmente equivocos nas inforrnacoes. 

AUSENCIA DE REVISAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES: 
Contratada empresa especializada na prestacao de services de atuallzacao da planta 

Generica de Valores (PGV), do perimetro urbano e das areas de expansao urbana da sede e 

dos distritos do Municipio. No periodo de 07 de novembro de 2019 a 07 de dezembro de 

2019, os trabalhos para atuallzacao da PGV, foram concentrados na elaboracao de dados 

de apoio aos trabalhos da Cornissao de Valores lmobiliarios - COMAVI e Pesquisa 

lrnobiliaria. Dentre as atividades desenvolvidas ocorreram solicltacoes de dados a PMAC; 

elaboracao do Plano de Trabalho; analise do banco de dados do cadastro lmobiliarlo: 

elaboracao da base cartograflca: reunioes entre a empresa e a Cornissao com a presenc;:a 

das representantes do Controle lnterno; Aprovacao do modelo de FPI, apresentado pela 

empresa, a ser adotado para criacao do Aplicativo - APP a ser adotado na pesquisa 

imoblliaria: definicoes de 45 (quarenta e cinco) Zonas Hornogeneas - ZH, para o Distrito 

Sede, a serem adotadas na pesquisa de valores lmoblllarios: Desenvolvidos dados para 

pesquisa imobillaria, geracao de 27 pranchas, compreendendo o perfmetro urbano a 

serem adotadas pelos pesquisadores para localizacao das amostras em campo; geracao do 

formulario digital, de um sistema (APP) de coleta eletronica de dados com 
georreferenciamento das mforrnacoes em plataforma WEB para Android, com base na 

ficha de pesquisa a provada pela COMAVI; iniciada a elaboracao do simulador de carga 
tributaria, com a analise das inforrnacoes e a organizacao do banco e dados, bem coma a 

adocao dos coeficientes/fatores de calculo estabelecidos. A empresa envidou esforc;:os no 
sentido de dar celeridade aos trabalhos contratados, visando dar um retorno rapido aos 

anseios da municipalidade. 
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AUSENCIA DE COBRAN~A DE TAXA DE PUBLICIDADE: 
Foi implementada a lnstrucao Normativa SFZ n° 001/2019, com procedimentos para 
cobranca da taxa de publicidade. A Lei Complementar 003/2018, alterou o artigo 170 do 
C6digo Tributario Municipal, em seguida, foi implementada a lnstrucao Normativa SFZ n° 
001/2019. As taxas existentes ficaram claras, cabendo aos Setores competentes execute- 
las. Aplicacao dos procedimentos conforme Lei Complementar 003/2018 e lnstrucao 

PREVISAO ILEGAL DE TAXA DE CONSERVA~AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS: 
A Lei Complementar 005/2019 em seu artigo 4Q revogou os artigos 196, 197 e 198 do 
c6digo tributario municipal, os quais previam a taxa de conservacao de vias e logradouros 
publicos, portanto, inexistindo a taxa acima referenciada e sendo cumprido integralmente 
o determinado. 

PREVISAO ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA: 
A Lei Complementar nQ 005/2019, acertou a taxa de coleta e manejo de resfduos s61idos, 
tendo coma fato gerador a utilizacao efetiva ou potencial pelo contribuinte dos services de 
coleta e manejo, usando-se coma referencia para a cobranc;:a os percentuais estabelecidos 
na Lei Complementar, revogando ainda os artigos 195, 196, 197 e 198 do c6digo tributario 
municipal. Que o Munidpio aplique devidamente a Lei Complementar nQ 005/2019, 
sancionada em 08/04/2019. 

PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS GERAIS: 
Foi implementada a lnstrucso Normativa STB n° 005/19, com procedimentos que 
possibilitou a abertura de processo administrative para concessao de parcelamentos, de 
forma a que fiquem registrados os elementos que os embasaram, tais coma termo de 
confissao de dfvida assinado, despacho da autoridade competente e comprovante de 
titularidade da dfvida, garantindo que a concessao parcelamentos de creditos tributaries, 
ocorram em observancia as normas descritas na legislacao municipal, especialmente no 
que tange a exigencia de despacho de autoridade competente para deferimento do acordo 
e a correcao monetaria das parcelas celebradas. Aplicacao dos procedimentos, conforme 
lnstrucao Normativa STB n° 005/19, encaminhada ao Setor de Tributacao no dia 28 de 
maio de 2019, atraves do OF. UCCI NQ 071/2019, protocolado sob nQ 7232. 

IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI: 
Foi elaborada lnstrucao Normativa SFZ NQ 002/2019, com procedimentos para avaliacao 
dos im6veis objeto de transrnlssao, regulamentando a avallacao do valor de mercado, para 
fins de trlbutacao. dos im6veis no municfpio, com base nas normas tecnicas NBR 14653-1 e 
14653-2, expedidas pela ABNT e ainda possibilitou a indicacao dos pararnetros utilizados 
para avaliacao dos im6veis ea regular notificacao do contribuinte. 

instabilidade, ocorreu a substituicao do Procurador Efetivo, e atualmente o item esta 
acertado, sendo que o monitoramento continuara de forma constante e permanente. 
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NAO PRIORIZAc;Ao DE RECURSOS A. ADMINISTRAc;Ao TRIBUTARIA: 
A reestruturacao da adrninistracao tributaria ocorre progressivamente de forma 
Constante, foram tomadas diversas acces para adequacces em atendimento a Notiflcacao 
do TCE/ES, objetivando condicoes de trabalho dignas para o servidor, revertendo 
consequentemente em melhor atendimento ao contribuinte, sendo recursos 
orcarnentarios especfficos para Adrninistracao Tributaria, conforme demonstrado 
Projeto/ Atividade pertencentes a LOA, bem como reestruturacao do setor, com compra de 
computadores, com capacidade de suportar a utilizacao dos sistemas de Tl disponfveis e 
impressora multifuncional. Alern disso, ocorreu uma reforrnulacao da sala, com novas 
mesas, ar-condicionado, organlzacao do arquivo. Bern como capacitacao e treinamentos 

INEXISTENCIA DE CARREIRA ESPECfFICA PARA EXERCfCIO DE ATIVIDADES DE 
FISCALIZAc;AO: 
Foi enviado a carnara de vereadores a Mensagem de Lei nQ 004/2019 criando e incluindo 
na Lei Municipal nQ 1.715/2006 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores do 
Municfpio) o cargo de fiscal de tributos de nfvel superior, portanto, este passara a constar 
da Estrutura Administrativa Municipal, aguardando-se a ocupacao do cargo ate o 
provimento de profissional em concurso publico, tendo em vista que resta inviavel o 
andamento de certame para o provimento de apenas um cargo. 0 projeto ainda nao foi 
votado, e ap6s questionamento da UCCI sabre o andamento, a Camara informou que o 
projeto de lei encontra se nas cornlssces para ernissao de parecer. Dessa forma, 
aguardamos a Camara Municipal. 

COBRANc;A ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAc;AO: 
O setor de Tributacao nos informou que ja iniciaram as cobrancas atraves de cartas, 
solicitando a regularlzacao dos debitos, caso contrario, acarretara em protesto do valor em 
cart6rio e/ou processo judicial. Alern disso, foi um lembrete no came de IPTU. Foram 
realizadas notificacoes aos contribuintes inadimplentes. A cobranca administrativa 
sisternatica, foi normatizada atraves da lnstrucao Normativa STB NQ 003-2014 - Versao 
002-2019, padronizando as atividades e retinas de trabalho. Segundo informacces do 
Setor, em 2019, ocorreram 1.557 notificacoes aos contribuintes, obtendo um resultado de 
472 pagamentos efetuados pelos contribuintes, no mes de setembro e outubro de 2019. 
Varlas acoes foram desenvolvidas como publicacao no site, redes sociais, radio municipal. 
Em relacao ao Protesto foram encontrados obstaculos, como adequacao do sistema de 
software e o lanc;:amento no site do CRA, onde encaminharam os arquivos com os dados 
para cart6rio. 0 primeiro lote foi encaminhado ao cart6rio no dia 28 de novembro de 
2019. Utilizamos como pararnetro para iniciar os devedores que tinham debitos em 2014 
para nao ocorrer a prescricao. Em relacao aos protestos, 160 (cento e sessenta) 
contribuintes foram encaminhados a protesto, sendo 17 (dezessete) tftulos parcelados, e 
quatro pagos. 

Normativa SFZ n° 001/2019, encaminhada ao Setor de Fiscalizacao no dia 28 de maio de 
2019, atraves do OF. UCCI NQ 072/2019, protocolado sob nQ 7297. 
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Execucao do 
Cronograma de Julho a dezembro de 2019 
recadastramento par Cadastramento I Recadastramento 

b) Nao cumprimento do cronograma de cadastramento e recadastramento par area e prazos. 

Entrega dos Plantas e arquivos digitais, Empresa Dezembro/2019 
Produtos modelos rnaternaticos, Minuta 

de Lei. 
(Estimativo) 

a) Nao cumprimento do prazo estimado no planejamento em relacao a Planta Generics. 

entretanto encontra-se em andamento. 

8. ACHADOS 

IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZAT6RIOS DE MAXIMIZA<;AO DA 
ARRECADA<;AO: 
Algumas acces planejadas foram devidamente cumpridas pela Secretaria de Financ;:as, 
houve cantata com o Secretario Municipal de Financ;:as de luna com o intuito de colher 
inforrnacoes e discutir o tema, alern disso, ocorreu a participacao, tanto do Secretario 
quanta da equipe fiscal, dos eventos realizados pelo TCE-ES: "Arrecadacao Municipal: 
Meios e Procedimentos de Implernentacao" e "I Encontro Tecnico sabre Receita 
Municipal", onde foi possfvel trocar experiencias com os gestores de diversos municfpios 
do estado. Foi disponibilizado acesso ao Portal Gestao dos Simples Nacional - GSIMPLES 
para auxflio na execucao de fiscallzacao das empresas optantes pelo Simples Nacional. 
Alern disso, ocorreu a aquisicao e disponibilizacao de Certificado Digital para o Diretor de 
Tributos, para acesso ao Portal do Simples Nacional, oportunizando a reallzacao do 
cruzamento de dados com a Receita Federal quando a opcao for solicitada pelas empresas 
situadas em nosso municfpio. Ap6s frequentarem cursos coma o "Curso 100 (CEM) 
Grandes Novidades para Aumentar a Arrecadacao Municipal Pr6pria e de Repasses 
Constitucionais", bem coma com a leitura dos livros digitais "A Gestao Fazendaria 
Municipal e Praticas de Fiscalizacao", " ISS - Perguntas e Respostas" e "Tributos 
Municipais". TAUIL, Roberto A. 12 ed., os tecnicos otimizaram e maximizaram meios de 
arrecadacao. Nao seguiram completamente as acoes apontadas no planejamento, pois 
focaram na analise e flscalizacao do ISS Bancario, par ter um retorno mais significativo, 
expedindo o primeiro Auto de infracao/ Notificacao de lanc;:amento/termo de intlmacao 
c/c relat6rio de fiscalizacao - n° 001/2019 ao Banco Banestes SA, no dia 06 de dezembro 
de 2019. 

destinadas aos agentes da adminlstracao tributarla. Salienta-se que e constante a 

priorizacao de recursos, sendo um exemplo, a sala do setor atualmente passa par uma 

reforma, visando garantir um espaco adequado para o atendimento e fluxo do trabalho 

que aprimorou e aumentou, devido as recornendacoes do Tribunal de Contas, que serviu 

de guia para aprimoramento da Adrninistracao Tributaria Municipal. 
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Semanalmente 

Semanalmente 

Diariamente 

Quinzenalmente de Consulta ao sistema e Diretor 
producao de relat6rios Tributos 
que embasem o 
trabalho dos Fiscais de 
Rendas, ldentificacao 
dos maiores 
contribuintes em 
debito e 
monitoramento de 
forma a comparar os 
contribuintes que 
apresentarem 
dlstorcoes relevantes 
de arrecadacao: 

Fiscais de Rendas 

Utilizando os sistemas 
de Tl disponfveis 
gerando relat6rios de 
dfvida que serao 
encaminhados aos 
Fiscais de Rendas para 
procederem as 
diligencias: 
ldentificacao dos 
maiores contribuintes; 
ldentificacao das 
maiores atividades 
devedoras de ISS. 

mesma frequencia, 
oportunidade em que 
os Fiscais de Rendas 
deverao expedir 
notificacoes e autos 
objetivando o 
recebimento do 
credito e impondo as 
penalidades cabiveis; 

com empresas 

Elaboracao de Levantamento no 
programa de rotina de sistema das empresas 
levantamento de inadimplentes t--~~~~~~~~-1-~~~~~~~t--~~~~~~~~-----" 
dados e visitas nas Visitas as empresas Fiscais de Rendas 

a t--~~~~~~~~-1-~~~~~~~t--~~~~~~~~-----" 
Lavratura de Fiscais de Rendas 
Notificacoes e autos 
necessarios 

c) Sem evidencia do cumprimento de algumas acces planejadas maxirnizacao da arrecadacao: 

Alern disso, foi encaminhado tarnbern, na presente data, cronograma de planejamento para o 

primeiro semestre de 2020, propondo a realizacao do mesmo montante inicial de 250 

unidades, par diversas areas do municipio, contrariando a justificativa de que seria mais 

eficiente concentrar a analise nos bairros com loteamentos e areas nao cadastradas, 

demonstrando desorganizacao no planejamento da a<;:ao, tendo em vista que esta maneira de 

cadastramento e recadastramento restou infrutffera na ultirna oportunidade. 

As inforrnacoes encaminhadas pelo Chefe de Hscalizacao e o Diretor de Tributos estao 

divergentes e coma foi entregue na presente data, dia do encerramento deste Relat6rio Final, 

impossibilitou nossa analise, demonstrando numa verlficacao superficial, incoerencia no que 

diz respeito a quantidade de unidades cadastradas e recadastradas, nas localidades 

percorridas e nas justificativas apresentadas. 

Cronograma area e prazos 

Total de 135 Total de 115 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle lnterno 



Fiscais de Rendas Preencher os autos, 
tomando as cuidados 
necessaries para evitar 
nulidade 

Quando se constatar 
irregularidades nos 
procedimentos 
fiscalizat6rios. 

de Janeiro de 2019 e apes 
bimestralmente. 

processo aos fiscais 
para as providencias. 

dos Diretor 
e Tributes 

de 

Levantamento 
dados 
encaminhamento 

Utilizacao do modulo 
citado no item 4 e 
demais recursos de Tl 
disponfveis, que 
auxiliarao na apuracao 
do 155, para obtencao 
de dados que 
embasem a tomada de 
decisao 

de Janeiro de 2020 e apes 
bimestralmente 

Diretor 
Tributos 

Levantamento das 
empresas tomadoras 

Utilizacao dos sistemas 
disponfveis para 
ldentlflcacao das 
empresas 

Mensalmente Diretor de 
Tributos e Fiscais 
de Rendas 

Levantamento das 
empresas, analisando 
as documentos fiscais, 
para apuracao do 155 

Consultas peri6dicas 
ao PGDAS-D, 
objetivando comparar 
o faturamento 
informado com o 
declarado 

houver de Sempre que 
necessidade 

da Diretor 
Tributos 

servicos aos 
executados 

Analisar documentos Lancarnento 
contabeis referentes diferenca apurada 

Mensalmente de Diretor 
Tributos 

execu(;ao 

sistema, 
encaminhamento aos 
Fiscais de Rendas para 

Levantamento no Utilizacao do modulo 
citado no item 4 e 
demais recursos de Tl 
disponfveis, que 
auxiliarao na apuracao 
do 155. 

Mensalmente Diretor 
Tributos 

Levantamento no 
sistema e producao de 
relat6rios que apes 
serao encaminhados 
aos Fiscais de Rendas 
para execucao. 

Levantamento de 
dados das empresas 
que exercem a 
atividade e visitas 
peri6dicas para 
apuracao do Impasto 
Sabre Servicos (ISS) 

Em todas as acoes que 
houver necessidade. 

de 

Encaminhamento dos 
dados aos Fiscais de 
Rendas para execucao. 
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realizacao do Plano, tendo em vista que ja deveriam estar previstas no memento do 
Meras alegacces de incapacidade ou percalcos comuns nao sao justificativas para nao 

9. RECOMENDA~CES 

e) Em relacao a cobranca atraves do Protesto, constatamos que devido aos percalcos, ocorreu 
atrasos no planejamento, entretanto com a primeira remessa sendo encaminhada com 
sucesso. Assim, recomendamos que as demais remessas sejam encaminhadas no exercfcio 
de 2020 e as cobrancas colocadas em dia, aplicadas com mais celeridade, tendo em vista o 
retorno positivo. 

d) 0 Projeto de Lei para Criacao do Cargo de carreira especffica, foi encaminhado pela 
Prefeitura Municipal de Afonso Claudio a Camara atraves da Mensagem de Lei n° 04/2019, 
para a devida implementacao, entretanto encontra-se nas cornlssoes para ernissao de 
parecer, conforme informado pela Camara Municipal. 

Escrever programa 
detalhando as acces, 
os responsaveis. os 
prazos, os recursos 
disponiveis, e as acoes 
citadas, e ap6s, revisar 
a lnstrucao Normativa 
n° 006/2019 
estabelecendo as 
obrlgacoes 
pormenorizadamente, 
alern das demandas de 
recursos necessaries. 
capacitacao e outros. 

Citar estrutura, 
recursos humanos e 
instrumentais, alern de 
cronograma de 
realizacao e os 
responsaveis pelas 
acces, 

Diretor de Junho de 2019 
Tributos e Chefe 
da Hscalizacao 

monitoramento, 
utilizar ainda 
prerrogativas 
constantes no 
Convenio com a 
Receita Federal. 

e encaminhamento aos 
as Fiscais para execucao 

dos Diretor 
e Tributos 

Levantamentos 
contribuintes 

cruzamento 
dados e 

Realizar 
de 

de Mensalmente 

demais recursos de Tl encaminhamento aos 
disponfveis, que Fiscais para execucao. 
auxiliarao na apuracao 
do ISS. 

de Mensalmente dos Diretor 
e Tributos 

Utillzacao do modulo Levantamentos 
citado no item 4 e contribuintes 
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De acordo com dados apresentados pelo Setor de Tributacao a arrecadacao ja demonstrou 

~ 

~~y 

Dessa forma, o objetivo e emitir uma opiniao que evidencie inforrnacoes sabre o desempenho 

as Adrninistracao tributaria, pautado em crlterios de economicidade, eficlencia, eficacia, 

efetividade, equidade, etica, alern dos aspectos de legalidade, sendo de total relevancia a 

atencao e o empenho para acatar as recornendacces. 

E importante assinalar que a auditoria interna tern um papel fundamental, pois permite 

averiguar se os fatos estao em conformidade com os aspectos legais e dentro das normas, 

coma tarnbem verificar se as operacces da entidade estao sendo realizadas, conforme o seu 

planejamento. 

Auditoria e o exame independente, objetivo e sistematico de dada materia, baseado em 

normas tecnicas e profissionais, no qual se confronta uma condicao com determinado criteria 

com o fim de emitir uma opiniao ou cornentarios, conforme se depreende das Normas de 

Auditoria Governamental (NAG 1102). 

Vale ressaltar que a Unidade Central de Controle lnterno teve constante apoio do Secretario 

Municipal de Hnancas, tanto no monitoramento, quanta na cobranca das acoes, sempre se 

colocando disponfvel para auxiliar no que fosse necessario. Alern disso, percebemos as 

dificuldades rotineiras enfrentadas pela equipe tecnica responsavel. 

10. CONSIDERAc;OES FINAIS 

Par fim, recomendamos que os ajustes necessaries sejam realizados, para que as medidas 

sejam aplicadas com celeridade e atempadamente, evitando expor a gestao ao risco de deixar 

questoes para a pr6xima legislatura, considerando ser o ultimo anode mandato. 

Torna-se repetitivo recomendar priorizacao das acces, tendo em vista que ja e de 

conhecimento de todos desde o exerdcio de 2017. Assim, ap6s todo acompanhamento e 

monitoramento realizado no presente exerdcio, sendo proveitoso em algumas acoes, no 

decorrer, de intervencao imediata, reconhecemos todo esforco da equipe tecnica, entretanto 

notamos que algumas medidas nao foram alcancadas. 

Salientamos novamente que o resultado deste monitoramento, sera encaminhado ao Tribunal 

de Contas do Estado do Espirito Santo, sendo que neste momenta ha possibilidade real de 

responsabillzacao dos agentes publicos do munidpio, tendo em vista a morosidade e o nao 

cumprimento de algumas obrigacces assumidas. 

Dessa forma, recomendamos dar continuidade ao andamento das medidas e esforco rnutuo 

para cumprimento dos prazos e formas de realizacoes conforme acordado, indicadas pelos 

pr6prios responsaveis, 

planejamento. 
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Hscalizacao: 

Afonso Claudio, 20 de dezembro de 2019. 

~ . ~.yJV MAY SS. BRANDAO 
Qltk1 \ '°' itora Publica lnterno 

e; oil\ \JI \ ~n A ,._ ~ 

SIM~L'o'P~ TRISTAO 
.... Mor ira do santos Controladora lnterno Municipal ~mar ._,.~\\%.8 e 

........ .ta di \~ 
... i~··~~1'\Jo Secretario Municipal de Financas, Diretor de Tributos Municipais e Chef 

No mais, lembramos que a auditoria interna deve ser sempre entendida coma uma atividade 

de assessoramento a Adrninistracao Publica, de carater essencialmente preventivo, destinada 

a agregar valor ea melhorar as operacoes da entidade, fortalecendo a gestao e racionalizando 

as acoes de controle interno. 

Par fim, a Unidade Central de Controle lnterno, agradece ao Secretario de Financas, ao Diretor 

de Tributos, ao Chefe de Fiscalizacao e aos servidores do Setor de Tributacao e Setor de 

Hscalizacao pela disponibilidade e esforco, e se coloca a disposicao para elucidar quaisquer 

inconslstencias relatadas, visando, sobretudo, o fortalecimento dos controles internos de 

nossa lnstituicao, 

Ressalta-se que o resultado desta auditoria, e encaminhado ao Gestor Municipal e tambern ao 
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - TCEES, que tomam ciencia atraves do RELACI, 

na Prestacao de Contas Anuais. 

Assim, oportunizamos a analise, resposta e consideracoes referente a este Relat6rio Final por 

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, 

Salienta-se novamente a necessidade de analisar cada item destacado neste Relat6rio, e um 

piano como um todo e nao focar em apenas algumas acoes, sendo que, o acatamento das 

sugestoes contidas, constitui interesse exclusivo dos gestores, principalmente no que diz 

respeito ao cumprimento fiel das Recornendacoes do TCEES e do pactuado no Plano de A<;ao, 

bem como utilizacao e obediencia ao que for implantado pelas novas lnstrucoes Normativas. 

Sera necessario, portanto, um esforco ainda maior entre o Setor de Tributacao e Setor de 

fiscallzacao, com apoio do Secretario de Hnancas, Procuradores e da Unidade Central de 

Controle lnterno, para dar o devido andamento ao piano no ano de encerramento de 

mandato. 

avanco, entretanto ainda enfrentamos dificuldades em obter respostas, dados, lnforrnacoes, 

relat6rios das acoes tomadas, o que dificulta o monitoramento. 
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