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Nota de esclarecimento – Taxa
de publicidade
  22 de maio de 2018   Comunicação

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio (PMAC) informa que se
reuniu, na noite desta segunda-feira (21), com representantes do
comércio local e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para
esclarecer que, ao instituir a cobrança da taxa de publicidade, está
apenas cumprindo o exigido pelo Código Tributário Municipal (Lei
Municipal 1.932/2010), após a determinação do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo (TCEES).

A Prefeitura ressalta ainda que, no ano de 2016, o Tribunal de
Contas esteve em Afonso Cláudio para realizar uma �scalização em
toda a área tributária e identi�car as inconsistências que impedem
o fortalecimento da arrecadação municipal. A medida é importante
para que o município não seja tão dependente de verbas do Estado
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e da União e consiga ampliar investimentos próprios, bene�ciando
toda a população.

Na ocasião, o TCEES identi�cou diversos pontos e, no início do ano
de 2017, noti�cou o município para sanar as inconsistências,
determinando um prazo para que a prefeitura protocolasse um
plano de ação descrevendo de que forma desenvolverá as medidas
propostas pelo próprio Tribunal.

Um dos pontos identi�cados foi a ausência de cobrança da taxa de
licença para publicidade, instituída no Código Tributário Municipal
(Lei Municipal 1.932/2010), nos termos do Art. 170. A equipe de
auditoria do Tribunal observou que não foram arrecadados valores
provenientes da referida taxa ao analisar o demonstrativo de
receitas, embora existam no município diversos meios de
publicidade comercial. Desta forma, o TCEES ressaltou que está
acontecendo a omissão da administração tributária.

Diante disso, o Tribunal determinou que, com a devida �scalização,
o município exija o alvará de licença, mediante pagamento da taxa,
para a divulgação de publicidade em relação aos contribuintes que
se encaixam no Art. 170, caput, e no Anexo VII, do Código Tributário
Municipal. Com essa medida, o município irá aumentar sua
arrecadação e cumprirá o determinado pela lei �scal.

A Prefeitura ressalta que a cobrança não será iniciada de maneira
imediata: o trabalho será feito por etapas, de forma que a lei seja
aplicada gradualmente. Esclarece ainda que, por meio de sua
Secretaria de Finanças, da Unidade Central de Controle Interno e
da Assessoria de Comunicação, se coloca à disposição para
maiores esclarecimentos quanto ao assunto.

Con�ra aqui o Código Tributário Municipal (Lei 1.932/2010).
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