
Aos vinte e oito dias do mes de fevereiro de 2020 

Quanta a cobranc;a do ISS, comunicou que o Fiscal de Renda finalizou a anallse 
do Banco BAN ESTES e que ja esta finalizando o SICOOB, se comprometendo a 
analisar mais bancos ate o final do exerdcio. Alern disso, foi elaborada 
Notificacao/Auto de Infracao/Intirnacao aos bancos e encaminhada ao 
Procurador Dr. Andre, que analisou o teor e sugeriu alguns ajustes, sendo que 
o Chefe de Tributacao se comprometeu ate quarta-feira, dia 04 de dezembro, 
em finalizar o termo, imprimir as planilhas e efetuar a primeira notlflcacao de 
cobranc;a do ISS Bancario. 

Aos dois dias do mes de dezembro de 2019 

Quanta a cobranc;a do !SS, foi apontado a marasidade em realizar a analise, ja 
que frequentaram a curso em junho e ate a momenta as acces nao se 
concretizaram, sendo que o Secretarlo de Financ;as ja havia preparado todo o 
material e bastaria aos fiscais finalizar a verificacao, o Fiscal de Renda 
comprometeu .. se em analisar as informacoes encaminhadas de no minima 2 
Bancos para efetuar a devida cobranc;a do !SS Banoario ate o final do exerdcio, 
sendo o primeiro banco finalizado ate o dia 01 de novembro. 

Aos vinte e cinco dias do mes de setembro de 2019 

Desde o exercfcio de 2019, o fiscal responsavel pela a<;ao (Setor de Trlbutacao) afirmava que ja 
estava iniciada a fiscallzacao dos bancos, entretanto ate a presente data nao foi comprovado, 
conforme se depreende das atas abaixo transcritas: 

A Unidade Central de Controle lnterno, imbufda em suas atribulcoes de acompanhamento, com 
vistas ao cumprimento ao Plano de A<;ao, monitorado pelo Processo nQ 002/2020, vem 
novamente pelo presente informar a Vossa Excelencia o descumprimento de a~ao ou omlssao 
de intorrnacao referente a Item proposto ao TCEES no Plano de A~ao, sabre a flscallzacao do 
ISS Bancario, 

1.1. DETERMINAR ao Prefeita Municipal, Sr. Edelio Francisco Guedes, que 
conclua a lmplementacao de todas as a~oes contidas no Plano de A~ao 
homalagado pelo Acordao 00843/2018-4 - PRIMEIRA CAMARA ate o dia 
31/12/2020. 

Com o objetivo de prevenir V. Excia e evitar a aplicacao das penalidades par descumprimento 
da Decisao 00745/2020-2 do Tribunal de contas que determinou: 

Exmo Sr. Prefeito, 

Afonso Claudio, 19 de outubro de 2020 

J8- ro-JJ J~ 
Mayara Moreira C. S. Brandlo 
Auditor Publico lnterno 
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1555 Municipal, dlsponibllizado pelo TCEES, com o instrutor Vinicius Del Pupo. 

0 Fiscal de Rendas informou que finalizou e ja notificou o SICOOB, entretanto, que os 
problemas nas f6rmulas persistem e que nao conseguiu solucionar o Banco do Brasil, 
mas novamente se comprometeu a finalizar ate o dia 09/10, e posteriormente o 
Bradesco ate 30/10. A Controladora lnterna reiterou que todos os bancos, incluindo a 
Caixa devem estar finalizados ate o final de novembro {30/11), tendo em vista a 
elaboracso do relat6rio a ser enviado ao TCEES ate o final do exercfcio. O Secretario de 
Financ;:as enfatizou que o argumento de que nao houve treinamento ou capacltacao, nao 
sera aceito, questionando se os agentes do Setor Tributario participaram do curse sobre 

Aos seis dias do mes de outubro de 2020 

lnicialmente o Fiscal de Renda apresentou relat6rio de levantamento do ISSQN 
Bancario, informando que o banco Banestes ja esta conclufdo, aguardando retorno do 
Procurador. Ja o Sicoob e o Banco do Brasil tambern ja estao conclufdos, sendo 
necessario ajustar os calculos da planilha, no que diz respeito ao resultado final e o 
impasto consolidado. O Bradesco ja esta em andamento, ja tendo sido apurado os anos 
de 2014, 2015, 2016 e 2017, entretanto o banco ainda nao repassou os balancetes dos 
demais exercfcios, porern ja foi realizada a cobranc;:a dos mesmos. Quante a Caixa, 
informou que nao iniciou o levantamento. A Controladora Municipal em Exercfcio, 
solicitou prazos especfficos para terrnino dos levantamentos. 0 Fiscal de Rendas se 
comprometeu a finalizar o Sicoob, Banco do Brasil e Bradesco em 15 dias ea Caixa em 
30 dias, fixando dessa forma o prazo final ate o dia 18/09. 

Aos dezoito dias do mes de agosto de 2020 

Referente ao ISS bancario, novamente informou que nao houve nenhum andamento 
nem em relacao ao recurse encaminhado pelo primeiro banco, nem sequer a finalizacao 
da flscalizacao do segundo banco por parte do Fiscal de Renda. Assim, o procurador 
relatou novamente se tratar de um recurse bastante extenso, complexo e demandava 
tempo para anallse, mas se comprometeu a iniciar a analise pela separacao das contas 
que nae foram questionadas, visto que possibilitaria andamento na cobranc;:a destas. 

Aos trinta dias do mes de junho de 2020 

Em relacao ao ISS bancario, retificou seu posicionamento na ultirna reunlao, em que 
afirmou que o banco SICOOB ja tinha sido auditado, tendo em vista que o Fiscal de 
Rendas responsavel que repassou a inforrnacao, nao comprovou atraves do auto de 
infracao, alegando que estava aguardando resposta por pa rte do procurador. 

Aos vinte e seis dias do mes de maio de 2020 

Em relacso ao ISS bancario, retificou seu posicionamento na ultlma reuniao, em que 
afirmou que o banco SICOOB ja tinha sido auditado, tendo em vista que o Fiscal de 
Rendas responsavel que repassou a informacao, nao comprovou atraves do auto de 
infracao, alegando que estava aguardando resposta por parte do procurador e que em 
relacao ao recurse do Banco BAN ESTES, continuava sem resposta da Procuradoria. 

Aos vinte e seis dias do mes de maio de 2020 

Quante ao ISS Bancario informou que o Fiscal de Renda finalizou a analise dos 
bancos BAN ESTES e SICOOB, que no primeiro caso a acao fiscal ja foi entregue, 
sem apresentacao de recurse e ja esta em analise para proceder a inclusao em 
divida ativa, protesto e execucao. Ja no segundo case, foi entregue ao 
Secretario de Financ;:as para veriflcacao. 0 Secretario informou que nao e 
possivel realizar recorrentemente o exame de todas as fiscalizac;:5es e pontuou 
que na pr6xima semana dara andamento para que os fiscais tomem as 
providencias. 
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limo. Sr. Jose Victor Mascarello Pagotto 

C/C AO: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN<;AS 

DD. Prefeito Municipal 

AO: EXMO. SR. EDELIO FRANCISCO GUEDES 

o\CJ~~ - 
EIRA CAMPOS S. BRAN DAO 
terno Municipal em Exerdcio 

M 

Vale ressaltar, que diante das rnudancas no cenario socioecon6mico do pals em decorrencia da 
situacao de ernergencia em saude publics com o novo Coronavfrus (COVID-19), devido as 
medidas de isolamento social e de restricoes as atividades econ6micas, e previsto a reducao das 
acoes e inevltavel que Adrnlnistracao Municipal sinta impactos financeiros na arrecadacao de 
tributes, entretanto, nao devem levar a inoperancia das atividades em relacao ao Plano de A~ao, 
considerando principalmente que a fiscalizacao do ISS bancario e uma das alternativas para 
amenizar os efeitos da pandemia sobre a financas municipais. 

Reiteramos que que o Tribunal de Contas realizara visita in loco para a comprovacao da 
implementacao das acoes por seus responsavels, para conflrrnacao da aplicacao das acoes na 
pratica. 

- Aquisi~ao e estudos atraves dos livros digitais "A Gestao Fazendaria Municipal e 
Praticas de Fiscalizacao";" 155- Perguntas e Respostas" e "Tributos Municipais". TAUIL, 
Roberto A. 1~ ed. Rio de Janeiro: ConsultorMunicipal.adv.br (Doc. 29). 

- O Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo vem fornecendo diversas 
capacitacoes por meio eletr6nico de Tecnicos da Corte, vislumbrando o aprimoramento 
do corpo de servidores da Tributacao, bem como a rnaxirnlzacao da arrecadacao, atraves 
da Escola de Contas, inclusive referente a fiscalizacao do ISS, sendo indicado e oferecido 
para os componentes do setor. 

Visando a otimizacao, rnaxirnlzacao da arrecadacao e capacitacao para maior 
cornpreensao do presente terna, a Secretaria de Financas encaminhou o OF. SMF n° 
040/2019 solicitando o empenho do valor do "Curso 100 (CEM) Grandes Novidades para 
Aumentar a Arrecadacao Municipal Pr6pria e de Repasses Constitucionais", que 
ocorrera em 03 e 04 de junho, que ja foi autorizado. 

Salientamos que diversos curses foram oferecidos para capacitacao dos servidores do Setor de 
Tributacao sobre o assunto, conforme verifica-se abaixo: 

Alern das cobrancas realizadas nas reuni6es presenciais, ocorreram tarnbem atraves de Oficios 
(OF UCCI N° 039/2020 e 068/2020) e no grupo de WhatsApp criado para facilitar o 
monitoramento e a cornunicacao, sendo que na sexta feira dia 16 de outubro, foi solicitado o 
retorno quando a reallzacao da acao prevista para a data 09 de outubro, sendo novamente 
ignorado e permanecendo a ornissao quanto ao cumprimento ou nae por parte do responsavel. 
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