
C. AO: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN<;AS 
limo. Sr. Jose Victor Mascarello Pagotto 

E CONTROLE INTERNO 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima econsideracao. 

Salientamos novamente que a acao em analise esta em fase de implementacao, 
permanecendo coma objeto de monitoramento pela Unidade Central de Controle lnterno, que 
devera manter este TCEES informado acerca de seu andamento, encaminhando, nesse sentido, 
relat6rio complementar em caso de descumprimentos, conforme Oecisao 00745/2020 do 
TCEES. 

Dessa forma, considerando que a a~ao e de responsabilidade do Setor Tributario 
encaminhamos para providenciar a reunlao com os representantes. 

Em resposta, alern dos esclarecimentos, se solicitou o agendamento de uma reuruao via 
internet para tratar sabre o assunto, contando com a partlcipacao dos membros da COMAVI 
para analise dos valores propostos do IPTU 2021, visando refletir a realidade irnobiliaria local, 
bem coma contemplando possfveis valorizacoes/desvalorizacoes havidas em funcao das 
transforrnacoes urbanas ocorridas nos ultimas anos e atendendo as recornendacoes do TCE- 
ES, sugerindo a data 15/09/2020 (terca-felra) as lOh, para reunlao virtual. 

Considerando o acordado na reuniao realizada no dia 18 de agosto de 2020, encaminhamos e- 
mail para a e-mail para empresa responsavel pela elaboracao da Planta Generica de Valores do 
Munidpio de Afonso Claudio, visando verificar o andamento e dar celeridade e efetividade a 
acao, 

Prezado Senhor, 

Afonso Claudio, 03 de setembro de 2020. 

S~\Jt 
Prefeitura Mu?ici~al de Afonso 0), 3~x 

Claudio v~1t~ --, 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
M&yara Moreira G. ~~Brandi, 
Auditor Publico lnterr 
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Atenciosamente, 
Edson H. Guimaraes 

Caso nae possam nos atender nesse dta/horarto, favor nos indicar outras possiveis datas para que possamos nos 
programar. 

Favor confirmar o recebimento desta mensagem. 

Suqestao da data'horario para reuniao virtual: dia 15/09/2020 (terca-feira) as 1 Oh. 

Para tanto, seria necessario usar a plataforma TeamViewer ou Google Meet, para compartilhar audio, video e a 
apresentacao que sera feita da tela de nosso computador. 

Sendo assim, gostarfamos de verificar a possibilidade de agendar uma reuniao via internet para tratar desse 
assunto, contando com a particlpacao dos membros da COMAVI para analise dos valores propostos do IPTU 
2021, visando refletir a realidade imobiliarla local, bem como comtemplando possiveis 
valorlzacoes/desvalorizacoes havidas em funcao das transtorrnacoes urbanas ocorridas nos ultirnos anos e 
atendendo as recornendacoes do TCE-ES. 

Diante do exposto, participamos ontem, dia 01/09, de uma reuniao on-line com a Sr". Iara Montovanelli, arquiteta 
exercendo a funcao de Subcoordenadora do Projeto da Pesquisa Irnobiliaria, de forma a revisar os valores 
propostos, oriundos da Pesquisa lrnobitiaria atraves da planilha comparativa. Definirmos tarnbem a pr6xima etapa 
do andamento das atividades referentes a PGV; com objetivo da apresentacao das Tabelas dos valores do metro 
quadrado, para os terrenos e edificacoes, as quais inteqrarao o Projeto de Lei a ser apreciado e aprovado pelo 
Municfpio. 

Ap6s o Municipio sanar esta atualizacao no mes de julho, a empresa solicitou, via e-mail, ao referido Setor, o 
envio de uma relacao de alguns im6veis de uso residencial, comercial, industrial e sem uso (terrenos vagos), 
contendo o respective demonstrative dos valores venais lancados para o Exercfcio/2020, que serviram de base de 
calculo para a cobranca do IPTU, tendo nos sido encaminhada essa informacao na primeira quinzena de agosto. 

Esta solicitacao teve por objetivo o estabelecimento do calculo de indices de rnajoracao do IPTU para o Exercicio 
2021, com base na Pesquisa lmobiliaria conclufda no infcio do corrente ano, utilizando-se para isso o Banco de 
Dados do Cadastro lrnobillario Municipal atualizado, que serviu de base de lancarnento do IPTU 2020, bem como 
para o desenvolvimento de um simulador de carga tributarla, contendo uma planilha comparativa dos valores 
venais lancados em 2020 com a projecao dos valores venais para o Exercfcio 2021. 

Outrossim esclarecemos que durante o perfodo da pandemia, mantivemos contato permanente por telefone e e- 
mail com o Setor de Cadastro lrnobillario e Tributacao do Municipio, com o objetivo de atualizacao do Cadastro 
lmooiliario, o qual teria apresentado algumas inconsistencies no Banco de Dados. 

Primeiramente, explicamos que todos estamos passando por um momenta desafiador, decorrente da pandemia 
de COVID-19. Diante disso, muitas atividades tiveram que ser reformuladas para se adequar a nova realidade 
exigida pela pandemia, inclusive resultando na reducao do tamanho da equipe desta empresa e irnplantacao do 
trabalho dos colaboradores em Home Office. 

Escrevemos em resposta a mensagem de correio eletronico que nos foi enviada em 26/08/2020, intitulada 
"Andamento da Planta Generica de Valores - Plano de Acao - Municfpio de Afonso Claudio". 

Prezada Sr'3. Mayara Moreira Campos S. Brandao, 
Controladora lnterna Municipal em Exercfcio 
Auditora Publica lnterna 

Born dia, 

Norplan • Contato <contato@norplanconsultoria.com.br> 2 de setembro de 2020 10:52 
Para: Controle lnterno Prefeitura de Afonso Claudio <controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br> 
Cc: Tributacao <tributacao@afonsoclaudio.es.gov.br> 

Andamento da Planta Generica de Valor~s - Plano de A~ao - Municipio de Afonso 
Claudio 
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Controle lnterno Prefeitura de Afonso Claudio 
<controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br> 

E-mail de Prefeitura de Afonso Claudio - Andamento da Planta Generica de Valores - Plano de Ac;:ao - Municfpio de Afonso Claudio 0210912020 -- 


