
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Controladoria Geral do Município 

PROCESSO: 008770/2020
CLASSIFICAÇÃO: Controle Interno – Fiscalização – Auditoria 
DESCRIÇÃO  COMPLEMENTAR:  Auditoria  de  Monitoramento  do  cumprimento  das
recomendações  do  TCE-ES e  do  Plano  de  Ação  evidenciados  no  Processo  TCE-ES
15058/2019-2.
CRIAÇÃO: 05 de maio de 2020
ORIGEM: Plano Anual de Fiscalização de 2020
ÁREA AUDITADA: Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO: 05/05/2020 a 14/09/2020

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO 001/2020

Equipe de Auditoria

Supervisão

Bianca Simonassi e Franco
Superintendente de Auditoria

Elaboração

Patrick Zanoni
Auditor Público Interno – Ciências Contábeis

CRC/ES 021283/O-6
Matrícula: 110811

Colatina/ES 
2020

1/34

Av. Ângelo Giuberti, 343 – Bairro Esplanada – Colatina/ES
CEP: 29.702-902 – TELEFAX: (027) 3177-7000

PATRICK ZANON
Auditor Público Interno – Ciências Contábeis

CRC/ES 021283/O-6
Matrícula: 110811

BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Auditora Pública Interna – Administração

CRA/ES N° 15507
Matrícula: 104652



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Controladoria Geral do Município 

RESUMO 

A presente Auditoria originou-se mediante a determinação do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo (TCE-ES), contida no Acórdão 01751/2019-6 – 1ª Câmara, Processo TCE-
ES 15058/2019-2, para que o Controle Interno do Município proceda com o monitoramento
ao cumprimento do Plano de Ação encaminhado à Egrégia Corte de Contas para a solução
dos  achados  de  auditoria  evidenciados  no  referido  processo.  Isto  posto,  o  devido
monitoramento foi considerado prioritário, sendo incluído no Plano Anual de Fiscalização de
2020.

No planejamento da auditoria ficou definido que seria necessário solicitar e reunir-se com os
servidores da Administração Tributária para obter informações quanto a execução do Plano
Ação. Dessa forma, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas para confrontar
as respostas e para obter mais informações pertinentes a execução do Plano de Ação.

A equipe diagnosticou pendências na execução do Plano de Ação, visto que diversas ações
não foram executadas ou ainda estão em andamento, mesmo após 04 (quatro) anos de sua
elaboração.  Essa  morosidade,  muito  se  deve  à  lentidão  no  andamento  dos  processos
administrativos,  omissão  dos  responsáveis  pela  execução  das  ações  e  interrupção  no
andamento contínuo dos trâmites legais pelo Chefe do Poder Executivo, em atendimento a
solicitação de todos os Vereadores.

A  partir  dos  resultados  encontrados,  a  equipe  de  auditoria  produziu  este  relatório
consolidado e propôs a adoção de medidas para a correção de falhas e a recomendação de
melhorias para a execução do Plano de Ação.
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1 INTRODUÇÃO

Esta auditoria de monitoramento foi autorizada pelo Plano Anual de Fiscalização de 2020,
proposto pela Controladoria Geral do Município, aprovado pelo Decreto nº 24.174, de 24 de
abril de 2020, buscando atender a Ação nº 008, que determina Avaliar o cumprimento das
determinações  do  TCE-ES  contantes  na  auditoria  da  Receita  Municipal  e  verificar  o
cumprimento do Plano de Ação confeccionado – Processo TCE-ES 15058/2019-2.

A auditoria  se  resume no  monitoramento  da execução  do  Plano  de Ação  enviado  pela
Prefeitura  Municipal  de  Colatina  ao  TCEES,  em  resposta  aos  achados  de  auditoria
constantes no Processo TCEES 15058/2019-2.

O Plano de Ação analisado, corresponde a junção de dois documentos enviados ao TCEES,
conforme destacado a seguir:

• Plano de Ação – Protocolo TCEES 12.572/2016-1;
• Plano de Ação Complementar – Peça Complementar 25.893/2019-1.

Escopo dos trabalhos:

Realizar monitoramento da execução do Plano de Ação enviado ao TCEES, identificando as
ações que foram concluídas,  as que estão em andamento e as pendentes de início de
execução.

Estratégia Metodológica:

Os  trabalhos  foram  realizados  em  conformidade  com  as  Normas  de  Auditoria
Governamental (NAG’s) e Manual de Auditoria Interna do Município de Colatina (Decreto
22.893/2019). 

Nenhuma restrição foi imposta aos exames. 

A obtenção dos resultados foi feita por meio dos seguintes procedimentos:

I – Aplicação de questionários aos servidores da Administração Tributária e aos membros da
Comissão do Decreto 19.976/2017;

II – Entrevista com os servidores da Administração Tributária e membros da Comissão do
Decreto 19.976/2017;

III – Solicitação de informações pertinentes a execução do Plano de Ação aos servidores da
Administração Tributária e aos membros da Comissão do Decreto 19.976/2017;

IV  –  Solicitação  de  informações  às  Secretarias  Municipais  da  Fazenda,  de  Recursos
Humanos, da Administração e ao Gabinete do Prefeito;

V – Análise de processos administrativos 20.961/2014 – Contratação NORPLAN LTDA e
seus apensos (24.557/2015,  25.953/2015,  26.594/2015);  9.043/2020 – Projeto de Lei  de
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Cargos  e  Salários  dos  Auditores  Fiscais  Municipais;  3.080/2017  –  Atualização  da  Lei
5.420/2008 e Lei 2.806/1977; 23.817/2018 – Lei sobre Alvará de Ambulantes; 17.188/2019 –
Alteração  da  LC  96/2018  E  LC  27/2003;  20.945/2019  –  Lei  sobre  Alvará  de  Festas  e
eventos;  193/2020  –  Substituto  do  Projeto  121/2018;  1.081/2020  –  Revogação  dos
Benefícios  dos  Loteamentos;  1.931/2020  –  Regulamentação  do  Lançamento  do  ITBI;
10.887/2020 – Solicitação de reunião dos Fiscais de Renda com o Prefeito.

VI – Análise da Legislação Municipal.

Benefícios estimados da auditoria:

Caso  sejam  adotadas  as  recomendações  propostas  neste  relatório,  os  benefícios
estimados pela auditoria passam pela completa execução do Plano de Ação, resultando
com que o órgão apresente-se em conformidade com os atos legais vigentes quantos a
matéria tributária e estruturado de forma que seus processos sejam eficientes, fazendo
com que o produto da arrecadação municipal reflita a verdadeira capacidade de geração de
receita do Município.

Deliberação e razões da fiscalização

Tratam os presentes autos de auditoria de monitoramento em cumprimento a Ação 008 –
Gestão Fiscal, do Plano Anual de Fiscalização de 2020 (PAFI-2020) aprovado pelo Decreto
Municipal  n°  24.174,  de 24 de abril  de  2020,  no intuito  de avaliar  o cumprimento  das
determinações  do  TCE-ES  contantes  na  auditoria  da  Receita  Municipal  e  verificar  o
cumprimento do Plano de Ação confeccionado – Processo TCE-ES 15058/2019-2.

Visão geral do objeto

Trata-se  de  processo  para  avaliação  do  cumprimento  das  determinações  do  TCE-ES
contantes na auditoria da Receita Municipal e verificar o cumprimento do Plano de Ação
confeccionado – Processo TCE-ES 15058/2019-2.

Objetivo e questões

Avaliar o cumprimento das determinações do TCE-ES contantes na auditoria da Receita
Municipal e verificar o cumprimento do Plano de Ação confeccionado – Processo TCE-ES
15058/2019-2.

Para cumprir o objetivo proposto, foram definidas as seguintes questões: 

Quanto  a  Legislação  Tributária  desatualizada,  não  Consolidada  e  não  disponibilizada
adequadamente para consulta:

• O Código Tributário Municipal (CTM) foi atualizado?
• A Legislação Tributária  foi  consolidada em texto  único,  e  por  conseguinte
disponibilizada  para  consulta  dos  contribuintes  e  da  própria  Administração,
consignando  todas  as  leis  que  revogou,  alterou  ou  acrescentou  dispositivos
regulamentadores?
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• As Leis referentes aos Tributos Municipais constam publicados no endereço
eletrônico do Município?
• A Legislação Tributária consolidada foi publicada no endereço eletrônico do
Município?
• A Legislação  Municipal  aplicável  ao  ISS  foi  consolidada  e  publicada  no
endereço eletrônico do Município ou em outro local de fácil acesso ao público?
• A Comissão  criada  pelo  Decreto  19976/2017,  para  estudar  e  atualizar  a
legislação tributária do Município, ainda está em vigor? Caso positivo, ela ainda
realiza trabalho voltado a atualização do CTM?

Quanto a ausência de revisão periódica da Planta Genérica de Valores (PGV):

• Foi encaminhado à Câmara Municipal projeto de lei estabelecendo a nova
planta  genérica  de valores,  com base  no  que  dispõe  o  artigo  97,  IV,  do  CTN,
refletindo,  adequadamente,  a realidade imobiliária  local,  prevendo a gradação e
escalonamento de eventuais aumentos individuais acentuados?
• Empresa NORPLAN – Consultoria e Projetos LTDA-ME, realizou os trabalhos
para o qual foi contratada, conforme processo 20961/2014?
• Foi  elaborado  e  encaminhado  à  Câmara  Municipal  projeto  de  Lei  que
estabeleça  obrigatoriedade de  encaminhamento,  com periodicidade determinada
pelo  Chefe  do  Poder  Executivo,  de  Projeto  de  Lei  à  Câmara  com proposta  de
atualização dos valores unitários de metro quadrado de construção e de terreno
(revisão da PGV, pelo menos a cada quatro anos para municípios com mais de
vinte mil habitantes e pelo menos, a cada oito anos para municípios com menos de
vinte mil habitantes), bem como o regramento de cobrança do IPTU, com base no
§§ 2° e 3°, do art. 30, da Portaria 511/2009 do Ministério das Cidades?

Quanto  a  inexistência  de  carreira  específica  para  exercício  da  atividade  de  fiscalização
tributária:

• Foi elaborado e encaminhado projeto de Lei à Câmara Municipal alterando a
LCM 036/2005 de forma a prever a carreira específica de fiscal de tributos com
exigência de escolaridade mínima de nível superior e definindo plano de cargos e
salários,  consignando  se  apenas  as  atribuições  específicas  da  administração
tributária, notadamente aquelas previstas nos Títulos Il e IV do CTN?
• Foi elaborado o Projeto de Lei conforme minuta encaminhada ao TCE-ES
diante  do  Processo  15058/2019-2,  onde  estava  previsto  a  alteração  da
nomenclatura  do  cargo  de  Fiscal  de  Renda  para  Auditor-Fiscal  da  Receita
Municipal, e “institui o Programa de Modernização da Administração Tributária, Cria
a gratificação de Produtividade dos Auditores-Fiscais da Receita Federal, Institui o
Programa  de  capacitação  continuada  dos  referidos  servidores  e  dá  outras
providências” (Achado 5.3)?
• Foi estruturado o plano de carreira de fiscal de tributos em consonância com
a essencialidade e a priorização de recursos prevista constitucionalmente para a
função (art. 37, XXII), adotando a gratificação por produtividade, com base no §7º
do art. 39 da CF, vinculada ao desempenho da arrecadação em relação a metas a
serem fixadas pela administração tributária?
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• Houve a graduação da remuneração da carreira de forma a desestimular o
desvio de função dentro da administração municipal?
• Foi  destacado  recursos  no  orçamento,  de  maneira  prioritária,  conforme
comando constitucional, para realização de concurso público para provimento dos
cargos de fiscal de tributos criados por lei?
• Houve a contratação de empresa para a atualização do plano de Cargo e
Carreiras dos servidores Municipais, conforme evidenciado no Plano de Ação?

Quanto a falta de regular capacitação profissional dos servidores que atuam na área de
tributação:

• Foi elaborado um cronograma de cursos e treinamentos visando instituir um
programa de capacitação para o pessoal da Administração Tributária, em especial
para os Fiscais de Renda?
• Foi implantado e implementado um programa de capacitação para os agentes
da administração tributária  para o  desempenho de suas atribuições específicas,
orientando-os  no  sentido  de  obter  os  resultados  desejados  pela  Administração,
estimular o desenvolvimento funcional,  criando condições propícias ao constante
aperfeiçoamento dos servidores, conforme mencionado no capítulo 2 da Seção IV
do Manual do Prefeito, IBAM, 2013?
• Houve  a  criação  de  um  grupo  de  servidores  que  seja  responsável  por
apresentar  à  Administração  Municipal,  eventuais  demandas  de  capacitação,
decorrentes  de  insuficiências  técnicas  e  práticas  deparadas  no  exercício  das
atividades cotidianas da Administração Tributária pelos servidores?
• Foi inserido nos Orçamentos Anuais a partir de 2017, a previsão de dotação
orçamentária para a realização de Cursos e Treinamentos para os servidores da
Administração Tributária?
• Houve a participação do pessoal da Administração Tributária a partir de 2017,
em cursos e treinamentos voltados as suas atividades de rotinas tributárias?

Quanto  a  ausência  de atribuições  legais  das coordenadorias  que integram a Secretaria
Municipal de Finanças:

• Foi  elaborado  e  encaminhado  à  Câmara  Municipal  Projeto  de  Lei
Complementar que altere disposições da Lei Complementar Municipal n° 32/2005,
com intuito acrescentar ao texto a regulamentação das atribuições das divisões e
coordenadorias que integram a Secretaria Municipal de Finanças?

Quanto a ausência de priorização de recursos à Administração Tributária:

• Foi disponibilizado aos Fiscais de Renda a senha de acesso ao banco de
dados da Receita Federal obtidos através de convênio com o SERPRO (Serviço
Federal de Processamento de Dados)?
• Consta no orçamento do Município recursos de maneira prioritária, conforme
comando  constitucional,  especificamente  relacionada  à  modernização  ou
aparelhamento da administração tributária,  classificando as despesas de custeio,
ampliação  e  modernização  da  administração  tributária  em projetos  e  atividades
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específicas dentro da subfunção específica 129 “Administração de Receitas”, nos
termos os da Portaria MPOG 42/99?
• O  setor  Tributário  possui  computadores  com  acesso  aos  sistemas  de
Tecnologia da Informação e à Internet para cada um dos servidores em exercício?
• Administração Tributária possui viatura exclusiva ou prioritária para exercício
das atividades fiscalizatórias?
• Administração Tributária possui máquina fotográfica e scanner exclusivos?
• A Administração Tributária possui sistemas de Tecnologia da Informação que
facilitam as suas funções (p. ex. software de controle de arrecadação de bancos,
software de fiscalização)?
• Houve  a  promoção  de  capacitação  de  todos  os  servidores  da  quanto  às
matérias  recorrentes  e  sistemas  de  Tecnologia  da  Informação,  de  modo  que
minimizem as restrições técnicas na prestação do serviço público?
• Administração Tributária foi organizada dotando de tanto quanto servidores
sejam necessários para exercer de forma eficiente todas as atribuições dos setores
definidos pela legislação municipal?
• Existem servidores da carreira Tributária que estão lotados ao exercício de
outras funções?
• Foi elaborado organograma relacionando servidores, lotação e as respectivas
responsabilidades nos exercícios das atribuições conforme legislação Municipal?

Quanto a ausência de planejamento e cronograma de execução de ações fiscais:

• Foi implantado o planejamento das ações fiscais, materializado num Plano
Anual de Fiscalizações que estabeleça os critérios das escolhas para a fiscalização
do imposto, bem como as metodologias a serem adotadas, de forma a garantir a
impessoalidade na escolha dos contribuintes a serem fiscalizados e possibilitar o
controle de seu resultado a fim de medir a eficiência e a eficácia dos trabalhos
realizados, incluindo, por exemplo, fiscalizações em bancos, cartórios, construção
civil, Simples Nacional?
• Foi  implantado  por  meio  de  normatização  (Decreto,  Portaria,  Instrução
normativa, ordem de serviço, etc.) o instrumento de autorização para a realização
de fiscalização (a exemplo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, adotado na
esfera  federal),  com  vistas  a  garantir  a  vinculação  da  atividade  fiscalizatória  e
mitigar a ocorrência de ações arbitrárias de fiscalização?
• Foi normatizado (Decreto, Portaria,  Instrução normativa,  ordem de serviço,
etc.) a instituição do Termo de Início da Ação Fiscal, de acordo com o art. 196 do
CTN, inclusive com obrigatoriedade de menção expressa do prazo máximo para a
conclusão da fiscalização?
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2 ACHADOS DA AUDITORIA

Esta  seção  apresenta  uma  visão  consolidada  das  medidas  e  ausência  de  medidas
detectadas  durante  o  trabalho  da  equipe  de  auditoria  quanto  a  execução  das  ações
evidenciadas  no  Plano  de  Ação  constante  no  Processo  TCEES  15058/209-2.  É
considerada irregularidade aquele achado que representa violação as exigências legais, e
por isso sua correção deve ser alvo de determinação do Chefe do Poder Executivo e do
responsável  pela  Unidade  Central  de  Controle  Interno  sob  pena  de  responsabilidade
solidária, após tomado ciência (art. 74, §1° CF, art.76,§1° CEES, art. 44 LC 621/2012 e art.
87, §1° LOM).

Nos termos do artigo 74, § 1°, c/c artigo 75, ambos da Constituição Federal, bem como do
artigo 76, § 1°, da Constituição Estadual e do artigo 88 da Lei Complementar Estadual n°
32/1993,  o  responsável  pelo  Controle  Interno,  ao  tomar  conhecimento  de  qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência imediata ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, sob pena de responsabilidade solidária.

É considerada ausência de boa prática o achado que não viola exigências legais  mas
verifica-se a necessidade de adequação para alcançar a eficiência, eficácia e efetividade
de forma a afastar restrição a direitos dos cidadãos e/ou evitar desperdício de dinheiro
público causando dano ao erário. Nesses casos recomenda-se a adoção de boas práticas,
após  a  ciência,  sob  pena  da  ação  ou  omissão  configurar  improbidade  administrativa
passível de responsabilização.

2.1 Quanto a Legislação Tributária desatualizada, não Consolidada e não dispo-
nibilizada adequadamente para consulta

2.1.1 Achado 01 – Legislação Tributária desatualizada

Conforme achados  de auditoria  do  TCEES,  os  TÍTULOS III  e  IV do Código  Tributário
Municipal (CTM) praticamente não foram objetos de modificação durante seu período de
vigência.  Isto  posto,  foi  recomendado pela  Corte  de Contas  que fosse elaborado pelo
Município lei que viesse a atualizar o CTM.

Em resposta ao apontamento do TCEES, foi proposto pela Administração que a Comissão
do Decreto 19.976/2017, elaboraria um novo Código Tributário Municipal até o prazo de
dezembro de 2017.

Verificou-se que até o prazo informado pelo Plano de Ação, somente houve alteração no
Título III do CTM, conforme Lei Complementar n° 87/2017. Quanto ao Título IV do CTM,
observou-se que seu texto não foi objeto de alterações após a elaboração do Plano de
Ação.

Dessa forma, embora fora encaminhado ao TCEES Plano de ação estabelecendo que o
CTM seria atualizado até o prazo de dezembro de 2017, sendo esta função delegada à
Comissão  criada  pelo  Decreto  19.976/2017,  diante  das  análises  realizadas  por  esta
Auditoria, observa-se que o CTM não foi atualizado no prazo determinado. 
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Em consulta  aos servidores  do Setor  Tributário  e  Servidora  da  Procuradoria  Geral  do
Município,  ambos  membros  da  comissão  supracitada,  constatou-se  que  após  a  sua
vigência, alguns membros ainda contribuíram para a atualização da Legislação Tributária
Municipal. Após o exercício de 2017 até a presente data, foram realizadas alterações no
CTM pela Leis Complementares 89/2018, 93/2018 e 96/2018.

Destaca-se que durante o mesmo período, foram elaborados os Projetos de Lei 121/2018 e
002/2020  e  o  Projeto  de  Lei  Complementar  004/2020,  visando  atualizar  a  legislação
tributária.  Entretanto, antes às suas apreciações pelo Poder Legislativo,  foi  solicitado o
retorno do PL 121/2018 e PL 002/2020 para o Poder Executivo através do OFÍCIO GAPRE
290/2020 e OFÍCIO GAPRE 251/2020, respectivamente.

Intrínseco destacar que o Projeto de Lei 121/2018, considerado como uma “mini reforma” do
CTM, foi encaminhado à Câmara Municipal pela Mensagem nº 107/2018, lido em sessão e
encaminhado  para  a  emissão  de  Parecer  das  Comissões  Permanentes  da  Câmara.
Entretanto, mediante o Oficio GAPRE n° 290/2020, foi solicitado pelo Prefeito, o retorno do
Projeto de Lei ao Poder Executivo, para a reavaliação da Matéria.
 
Destaca-se  que  chegou  ao  conhecimento  dessa  Auditoria,  o  Processo  nº  10.887/2020
referente a solicitação dos Fiscais de Renda de uma reunião com o Prefeito para dialogar
sobre a Minuta de Projeto de Lei destinado a estruturação da Carreira de Fiscal (Processo
9.345/2020). Nos autos do processo 10.887/2020, consta solicitação do Controlador Geral,
para que os Fiscais de Renda avaliem o cumprimento do Plano de Ação enviado ao TCEES
para sanar os Achados de Auditoria presentes no Processo TCEES 15058/2019-2.

Quanto à Legislação Tributária desatualizada, os Fiscais de Renda afirmaram que o CTM
encontra-se  “desatualizado  além  de  possuir  disposições  que  implicam  em  diversas
interpretações, sendo que, em muitas vezes é necessário recorrer ao órgão Jurídico para
manifestação/consulta” (Processo 10.887/2020, fl. 09).

Ademais,  os  Fiscais  de  Rendas  alegaram que  foram feitos  diversos  processos  visando
atualizar  a  Legislação Municipal,  como exemplo  os Processos 3.080/2017,  23.817/2018,
17.188/2019, 20.945/2019, entretanto ainda estão em fase de análise na Administração.

Pelo exposto, verifica-se que o CTM após a elaboração do Plano de Ação foi objeto de
atualização,  sendo  que  algumas  Leis  estão  vigentes  e  outros  Projetos  de  Leis  com
importante  papel  na  atualização  da  Legislação  Tributária  ainda  constam  pendentes  de
aprovação  do  Poder  Legislativo.  Esses  projetos  estão  presentes  no  Poder  Executivo,
aguardando posicionamento do Prefeito.

Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de Castro, esclareceu que foram protocolados projetos de lei nos anos de 2017, 2018 e
2019  referentes  a  PGV  (Planta  Genérica  de  Valores)  e  outros  projetos  atualizando  a
legislação tributária.

Ademais, toda alteração legislativa que importasse em ônus para os munícipes no período
de  pandemia  foi  retirada  da  Câmara  Municipal  tendo  em  vista  solicitação  de  todos  os
vereadores. Como prova, a Secretária encaminhou para a Controladoria Geral do Município,
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o Memorando GAPRE n° 204/2020 contendo em anexo a solicitação dos membros do Poder
Legislativo através do Ofício CMC n° 228/2020, sendo assinado pelo Presidente da Câmara
e os demais Vereadores.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), inicialmente manifestaram sobre as situações de
ampla  interpretação  das  leis  onde  é  necessário  que  os  Fiscais  de  Renda  consultem à
Procuradoria, destacando que resulta-se da própria essência do Direito a existência de mais
de uma interpretação sobre as normas jurídicas, sendo lícita a realização de consultas à
Procuradoria Municipal.

A SEMFAZ também destacou sobre as atualizações da legislação tributárias realizadas de
2017 a 2020, a saber:

• Leis Complementares: 87/2017; 89/2018; 90/2018; 92/2018; 93/2018; 96/2018
• Leis Ordinárias: 6581/2019; 6633/2019.
• Decretos: 20.863/2017;  21.833/2018;  22.049/2018;  22.259/2018;  22.415/2018;

22.416/2018;  22.610/2019;  22.828/2019;  22.829/2019;  23.157/2019;  23.478/2019;
23.573/2019; 23.939/2020.

• Portarias: 02/2018; 03/2018; 04/2018.

Segundo a SEMFAZ, quanto aos Projetos de lei retirados da Câmara Municipal antes da
apreciação dos Vereadores, esclareceu que as solicitações não partiram da Secretaria e
“que não participou ou teve qualquer ingerência na decisão” (MEMORANDO TBR/SEMFAZ
82/2020, p. 6).

Por fim, a SEMFAZ informou que em relação aos processos pendentes de envio à Câmara
Municipal, não possui prerrogativa para tal função, cabendo tão somente em apresentar as
suas  demandas,  mas  o  ato  de  transformá-las  em  projetos  de  lei  não  integra  o  rol  de
responsabilidades do setor.

Pelo exposto verifica-se que o CTM e a Legislação Tributária Municipal como um todo, ainda
estão em fase de atualização, diante  dos importantes projetos de lei e demais processos
destinados a este fim ainda estarem presentes no Poder Executivo.

Dessa forma, recomenda-se, ao término do período de calamidade pública e virtude do novo
coronavírus (Covid 19),  dar continuidade e celeridade ao processo legal para a apreciação
dos Vereadores  quanto aos Projetos de Lei e dos demais processos administrativos que
visam atualizar a Legislação Tributária Municipal. Ademais, criar uma Comissão envolvendo
a  participação  de  Servidores  da  Procuradoria  Municipal  e  da  Secretaria  Municipal  da
Fazenda, principalmente dos Fiscais de Rendas, para serem responsáveis por identificar
pontos  na  Legislação  Tributária  que  ainda  necessitam  de  atualizações  ou  correções  e
posteriormente a elaboração de Projeto de Lei para sanar essas inconsistências.

2.1.2 Achado 02 – Ausência de consolidação da Legislação Tributária
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As  diversas  normas  que  regulam  a  matéria  Tributária  Municipal,  além  das  inúmeras
alterações  ocorridas  durante  sua vigência,  dificultam o  entendimento  e  cumprimento  da
legislação.

Diante  disso,  foi  recomendado pelo  TCEES que a  Legislação Tributária  Municipal  fosse
consolidada em texto único e disponibilizado para consulta dos contribuintes e da própria
Administração.

Em análise aos ambientes eletrônicos de Transparência, a saber, portal “Legislação Online”
e “Leis Municipais”, não consta presente documento que consolida  a Legislação Tributária
em texto  único.  Dessa  forma,  o  contribuinte  ou a  Administração,  ao  pesquisar  sobre  a
matéria, precisará consultar o portal “Legislação Online” e ter em mãos o número da Lei ou
realizar a pesquisa através de palavras chaves. Salienta-se que o portal “Leis Municipais”
não possui campo para pesquisa de documentos.

Destaca-se  que  as  Leis  evidenciadas  no  portal  “Legislação  Online”,  são  objeto  de
constantes atualizações quanto à compilação dos dados, sendo que no decorrer do texto da
Lei, nos artigos que sofreram qualquer tipo de alteração mediante outra Lei, existem links
que levam os usuários à norma que modificou o texto.

Entretanto, conforme entrevista, foi evidenciado pelos Fiscais de Renda, sobre a dificuldade
de consultar a Legislação Tributária vigente devido à existência de inúmeros Decretos e
Legislação esparsa, além das alterações não estarem compiladas corretamente.

Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de Castro, informou ser possível verificação junto à Procuradoria Geral do Município (PGM)
sobre a elaboração de um Decreto para consolidação da legislação tributária vigente.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), afirmaram que não foi realizado a consolidação
das  inúmeras  leis  que  regem  a  tributação  municipal,  entretanto  destacaram  que  tal
procedimento requer  trabalho técnico específico e que em seu quadro de pessoal  e da
Prefeitura como um todo, não existe servidor capacitado para exercer esta função.

Ademais,  a  SEMFAZ  evidenciou  que  para  execução  da  consolidação  de  forma  mais
adequada, é imprescindível a contratação de empresa especializada neste tipo de serviço,
de forma a garantir mais confiabilidade no resultado.

Quanto  a  sugestão  inicialmente  apresentada  pelo  TCEES,  relativa  a  consolidação  da
Legislação Tributária, conforme exemplo citado do Decreto 36.678/2013 do Município do Rio
de Janeiro, a SEMFAZ declarou que embora possui a nomenclatura de “Consolidação das
Leis”, o documento supracitado em nada reflete uma consolidação legislativa, apresentando-
se como um mero sumário dos títulos legais. 

Por conseguinte, considerando que o TCEES e esta Auditoria Pública Interna, reconhecem
que o decreto atende ao requisito de consolidação, a Secretaria da Fazenda se colocou a
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disposição  para  elaborar  uma  minuta  do  documento,  destacando,  no  entanto,  que  a
publicação não é responsabilidade da SEMFAZ.

Por  todo  exposto,  recomenda-se  elaborar  documento  que  consolida  em  texto  único  a
Legislação Tributária Municipal, evidenciando, com clareza, todas as normas vigentes que
regulam  especificamente  cada  tributo.  Cita-se  com  exemplo,  conforme  anteriormente
destacado pelo TCEES no Achado de Auditoria 5.1 (Acórdão 01751/2019-6 – 1ª Câmara), o
anexo do Decreto n° 36.678 de 1° de janeiro de 2013, que trata da Consolidação da Leis
Tributárias do Município do Rio de Janeiro, documento este, que atente ao requisito, sem a
necessidade de tramitação de processo na Câmara Municipal.

2.1.3 Achado 03 –  Ausência  de Transparência  e  Publicidade da Legislação Tributária
Municipal

Atualmente,  a  Legislação  Tributaria  Municipal  está  disponível  para  consulta  dos
Contribuintes  e  da  Administração  no  portal  “Legislação  Online”  e  também  constam
evidenciados algumas Leis, Decretos e Portarias na página da Secretaria da Fazenda no
item “Leis Municipais”.

Em  consulta  aos  Portais  supracitados,  verificou-se  que  o  Município  não  dá  a  devida
transparência  e  publicidade  de  toda  Legislação  Tributária,  devido  à  ausência  de
disponibilidade das seguintes normas:

• Ausência de Publicação nos Portais “Legislação Online” e “Leis Municipais”:

a) Decretos  14.325./2010  e  14.892/2012  que  regulamentam  a  Declaração
Eletrônica  de  Serviços  de  Instituições  Financeiras (Os  mesmos  decretos
evidenciados  no  Achado  de  Auditoria  do  TCEES  como  pendência  de
publicidade);

b) Decretos 9.499/2002 e 9.757/2003 que Regulamentam o Código Tributário
Municipal;

c) Portaria  02/2019  –  Aprova  procedimentos  para  inscrição  em  cadastro
Econômico;

d) Portaria 05/2019 – Base de Cálculo do ITBI.

• Ausência de Publicação no Portal “Leis Municipais”:

a) Lei  6.633/2019  –  Arrecadação  e  a  Encampação  de  Imóveis  urbanos
abandonados;

b) Decreto 23.939/2020 – Expedição do Alvará de localização e funcionamento. 

Destaca-se que os Decretos 14.325/2010 e 14.892/2012, já haviam sido apontados pelo
TCEES, em auditoria anterior, como exemplo de pendência de disponibilidade.
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Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de Castro, declarou que em relação a publicidade, foram publicados no jornal Colatinense
os Decretos 9.757/2003, 14.325/2010, 14.892/2012. Quanto à transparência, os decretos
antes de 2015 não estão todos disponibilizados no portal  “Legislação Online” do site da
Prefeitura. Sobre as portarias da SEMFAZ, não soube responder. 

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e  Fernando  Benezoli  (Analista  Tributário),  informaram  que  embora  não  seja  de  sua
competência  a  publicação  de  tais  documentos  nos  meios  eletrônicos  municipais,
encaminharam  os  Memorandos  TRB/SEMFAZ  N°  79/2020  e  80/2020  à  Secretaria  de
Gabinete e à Secretaria de Tecnologia da Informação para a inclusão no ambiente eletrônico
de transparência dos dispositivos legais evidenciados neste Achado de Auditoria.

A  SEMFAZ  destacou  também  que  nos  últimos  anos  buscou  priorizar  as  demandas
apontadas pelo TCEES quanto a precariedade de pessoal, equipamentos e instalações, não
tendo  como  objetivo  esconder  os  atos  normativos  da  população  em  geral.  Ademais,
salientou,  que  a  ausência  das  normas  legais  nos  ambientes  eletrônicos  não  afronta  o
princípio constitucional da Publicidade, visto que foram devidamente publicadas pelo setor
competente que não se confunde com a Secretaria da Fazenda.

Por todo exposto, considerando a obrigatoriedade da Administração de dar publicidade e
transparência às normas legais, recomenda-se criar um grupo de servidores responsáveis
por  identificar  toda  a  Legislação  Tributária  Municipal  vigente  (Leis,  Decretos,  Portaria,
Instruções Normativas, etc.) e providenciar a disponibilidade nos ambientes eletrônicos de
transparência.

2.2 Quanto a ausência de revisão periódica da Planta Genérica de Valores (PGV)

2.2.1 Achado  04  –  Ausência  de  Planta  Genérica  de  Valores  (PGV)  e  sua  revisão
periódica.

Conforme apontado pelo TCEES, a Planta Genérica de Valores do Município de Colatina,
prevista pela Lei Complementar 12/1994, apresentava-se pendente de revisão. A Egrégia
Corte destacou que mesmo com a previsão legal de revisão determinada pela LC 12/1994,
a PGV nunca havia sido revisada, sendo apenas objeto de correções inflacionárias, que
não  são  capazes  de  refletir  os  valores  reais  de  mercado.  Em razão  disso,  o  TCEES
recomendou que  fosse  elaborado  e  encaminhado  à  Câmara  Municipal,  projeto  de  Lei
visando instituir a PGV do Município.

Para sanar essa inconsistência, o Município informou no Plano de Ação que foi contratada
uma  empresa  para  realizar  a  revisão  da  PGV,  sendo  que  posteriormente,  o  serviço
prestado, resultou no Projeto de Lei 99/2017.

O Projeto de Lei 99/2017 foi encaminhado à Câmara Municipal com objetivo de aprovar
revisão da Planta Genérica de Valores, entretanto em 07/05/2020 através do Oficio GAPRE
290/2020, foi solicitado pelo Prefeito, o retorno do projeto ao Poder Executivo. 
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Diante dos fatos apresentados, conclui-se que o item não foi cumprido, resultando com que
a PGV do Município apresenta-se com quase 26 (vinte e seis) anos pendente de revisão.

Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de  Castro,  conforme  já  destacado  no  item  2.1.1  –  Legislação  Tributária  desatualizada,
informou que a retirada do projeto de lei 99/2017, ocorreu mediante solicitação de todos os
vereadores por meio do Ofício CMC n° 228/2020, encaminhado a esta Auditoria Pública
Interna em anexo ao Memorando GAPRE n° 204/2020.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), informaram que a minuta do Projeto de Lei n°
99/2017,  que  trata  da  atualização  da  Planta  Genérica  de  Valores,  foi  produzida  e
encaminhada aos setores competente para análise e emissão de pareceres. Posteriormente
foi  encaminhado  à  Câmara  Municipal,  sendo  inclusive  realizada  uma  apresentação  por
alguns servidores para explicar o referido projeto de lei aos Vereadores.

Segundo  a  SEMFAZ,  recentemente  foi  solicitado  o  retorno do Projeto  de Lei  ao  Poder
Executivo antes a apreciação dos Vereadores. Destacou também, que o protocolo do projeto
de lei  na  Câmara foi  realizado em 2018 e  o pedido de devolução ao Poder  Executivo,
ocorreu no exercício de 2020.

Ademais, conforme informado pela SEMFAZ, tendo em vista de todo o prazo que o Projeto
de  Lei  permaneceu  no  Poder  Legislativo  sem  apreciação  dos  Vereadores,  os  valores
presentes no projeto já se encontram desatualizados, visto que foram obtidos no exercício
de  2016,  sendo  recomendado  uma  nova  contratação  para  realização  de  um  novo
levantamento técnico.
 
Por todo exposto, cessado o período de calamidade pública em virtude do novo coronavírus
(Covid 19), recomenda-se revisar o Projeto de Lei 99/2017, que estabelece a nova Planta
Genérica de Valores, e dar continuidade e celeridade ao processo legal para apreciação dos
Vereadores

2.3 Quanto a inexistência de carreira específica para exercício da atividade de fis-
calização tributária

2.3.1 Achado 05 –  Ausência  de cargo específico  de Nível  Superior  para  Fiscalização
Tributária com atividades definidas em Lei.

Na época da Auditoria do TCEES, ocorrida em 2015, o Município de Colatina possuía os
seguintes cargos voltados a Fiscalização de Rendas:

• Fiscal de Rendas – Celetista – Nível Médio – Lei 4.135/1994; 

• Profissional  Municipal  de Produção II  (PMP II)  –  Estatutário  – Nível  Médio  –  Lei
Complementar 36/2005; 
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O TCEES aponta que deve existir no Município uma carreira especifica da administração
tributária, conforme ilustra o artigo 37, inciso XXII, da CF, e que seja de Nível Superior diante
das complexas atribuições oriundas das atividades executadas pelo cargo.

Para atender ao pressuposto, a Administração Municipal comprometeu-se a encaminhar à
Câmara Municipal,  Projeto  de  Lei  visando  alterar  a  LC 36/2005 que define  o  Plano de
Cargos do Município.

Em 2016, foi aprovada a LC 83, determinando que:

Art. 3º Retira-se do ANEXO III da Lei Complementar nº 036/2005 que define
as atividades de competência do cargo de PROFISSIONAL MUNICIPAL DE
PRODUÇÃO II  aquelas pertinentes a fiscalização rendas,  que passará a
vigorar com a redação do anexo integrante desta lei. (Dispositivo revogado
pela Lei Complementar nº 91/2018)

Art. 4º As atribuições de fiscalização de rendas passam para a competência
do cargo de PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR I do Anexo II  da Lei
Complementar nº 036/2005 que passará a vigorar com a redação do anexo
aprovado por esta lei.

Parágrafo  Único. Os  atuais  ocupantes  do  cargo  de  PROFISSIONAL
MUNICIPAL DE PRODUÇÃO II—FISCAL DE RENDAS, efetivados no cargo
para o exercício das atribuições de fiscalização de rendas, permanecerão
desempenhando  as  mesmas  funções". (Dispositivo  incluído  pela  Lei
Complementar nº 91/2018)

De início, a LC 83/2016 retira as funções de fiscalização de rendas pertinentes ao cargo
PMP  II,  através  do  artigo  3°,  e  as  atribui  para  o  cargo  PROFISSIONAL  DE  NÍVEL
SUPERIOR I (PMNS I), conforme o artigo 4°. 

Entretanto, mediante a LC 91/2018, o artigo 3° foi revogado, e foi incluído um parágrafo no
artigo 4°, determinando que os ocupantes do cargo PMP II, que exerciam as atividades de
fiscalização de renda, continuassem a exercer a fiscalização.

Destaca-se que a LC 83/2016 deveria transmitir as atribuições de Fiscalização para o Cargo
PMNS I – Fiscal de Renda, entretanto, conforme artigo 4°, foi atribuído ao Cargo PMNS I.
Salienta-se que são cargos distintos.

Diante das alterações pertinentes ao cargo de fiscalização e em análise ao Controle de
Cargos exercidos de forma suplementar pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos
(SEMURH),  conclui-se  que  foi  incluído  dentro  do  Cargo  PROFISSIONAL  DE  NÍVEL
SUPERIOR  I,  um  cargo  especifico  de  Fiscal  de  Renda,  com  a  nomenclatura
“PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR I – Fiscal de Renda”.

Destaca-se que em análise a LC 36/2005, não consta evidenciado uma subdivisão para o
Cargo de PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR I conforme as áreas de atuação, sendo
esse controle exercido pelo Setor de Recursos Humanos.
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Em razão disso, somente está previsto na Lei 36/2005 o número total de 200 vagas para o
cargo PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR I, sem a discriminação da área de atuação
(Administrador, Contador, etc.). Logo, com a especificação de 8 vagas ao cargo PMNS I –
Fiscal de Renda, restam 194 vagas para as demais áreas.

Atualmente o exercício de Fiscalização de Renda é exercido pelos seguintes Cargos:

Cargo Lei de Criação Atribuições Legais

Fiscal de Rendas Lei 4.135/1994 Definidas na Lei 4.135/1994

PMP II LC 36/2005 Definidas na Lei 36/2005

PMNS I – Fiscal de Rendas LC 83/2016 Sem Definição em Lei

Pelo exposto, conclui-se que não foi criado um Cargo específico de Fiscal de Renda de
Nível  Superior,  com atribuições  específicas  coerentes  ao  exercício  da  função,  somente
houve a atenção em criar um cargo especificando a nomenclatura.

Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de Castro, informou que foi montada uma Comissão para reestruturação dos cargos efetivos
da Prefeitura Municipal onde serão estabelecidas as atribuições. A comissão foi criada pelo
Decreto n°  24.145/2020 que posteriormente foi  alterado pelos Decretos n°  24.192/2020,
24.224/2020 e 24.314/2020.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), evidenciaram que foi sancionada a LC 83/2016, e
posteriormente alterada pela LC 91/2018, exigindo ensino superior completo para o cargo de
Fiscal de Renda e tal condição foi inserida no Anexo I do Edital do Concurso n° 002/2017,
onde foram aprovados e nomeados 08 (oito) Fiscais.

Quanto as atribuições específicas a serem executadas pela função de Fiscal de Renda, a
SEMFAZ destacou  que  estão elencadas  na Lei  Municipal  4.135/1994,  anexo  VI,  Grupo
Ocupacional III – Fiscalização, Classe: Fiscal de Rendas.

Ademais,  quanto  ao  artigo  4°  da  Lei  83/2016,  a  SEMFAZ  salientou  que  “Infere-se,
logicamente,  que  uma  vez  que  o  texto  da  Lei  citou  as  atribuições  de  “fiscalização  de
rendas”, é imperioso concluir que se trata de atribuição para o cargo PMNSI – Fiscal de
Renda” (MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 23).

Por todo exposto, recomenda-se propor Lei que altere o conteúdo da Lei 83/2016 para que
conste no Cargo PMNS I – Fiscal de Rendas, a descrição das atividades específicas à sua
atuação.

2.3.2 Achado 06 – Ausência de Projeto de Lei para alterar a nomenclatura dos Cargos de
Fiscais  de  Renda,  Modernizar  da  Administração  Tributária,  Criar  Gratificação  por
Produtividade e Criar Programa de Capacitação Continuada.
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No Plano de Ação foi informado pela Administração que seria elaborado Projeto de Lei, a
cargo da Comissão do Decreto 19.976/2017, com o intuito de: “Alterar a nomenclatura do
cargo de Fiscal de Renda para Auditor-Fiscal da Receita Municipal, instituir o Programa de
Modernização  da  Administração  Tributária,  Criar  a  gratificação  de  Produtividade  dos
Auditores-Fiscais da Receita Municipal e Institui o Programa de capacitação continuada dos
referidos servidores e dá outras providências”.

Entretanto,  a  Comissão  não  apresentou  o  Projeto  de  Lei  no  prazo  acordado,  a  saber,
novembro de 2017, sendo somente elaborado pelos Próprios Fiscais de Renda no exercício
de 2020, conforme processo n° 9.345/2020.

Em análise ao processo supracitado, verificou-se que o Projeto não prevê a modernização
da Administração Tributária e não cria o programa de capacitação continuada.

Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de Castro,  não soube responder,  todavia tendo em vista a LC 173/2020 acredita que a
gratificação  por  produtividade  está  prejudicada.  Quanto  ao  Programa  de  Capacitação
Continuada, atualmente está prejudicada por causa da Pandemia.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli  (Analista Tributário),  destacou que os itens descritos neste achado
foram suficientemente abordados nas respostas aos Achados 07, 09, 10 e 13.

Por fim, a SEMFAZ apontou que existe no Município regulamento sobre a gratificação por
produtividade  atinente  às  atividades  exercidas  pela  Fiscalização  de  Rendas,  conforme
evidenciado nas Leis 4.850/2003 e 5.781/2011.

Por todo exposto, recomenda-se analisar a minuta de Projeto de Lei proposta pelos Fiscais
de  Renda,  conforme  protocolo  9.345/2020,  e  estando  em  conformidade  com  os
pressupostos  da  Administração  Municipal,  dar  seguimento  aos  trâmites  legais  para
apreciação do Poder Legislativo.

Ademais,  recomenda-se  elaborar  projeto  de  Lei  visando  instituir  a  Modernização  da
Administração Tributária e o Programa de Capacitação Continuada.

2.3.3 Achado  07  –  Ausência  de  estruturação  do  Plano  de  Carreira  do  Fiscal  de
Tributos/Renda.

Até a presente data, não houve a estruturação do plano de carreira dos Fiscais de Renda
em  consonância  com  a  essencialidade  e  a  priorização  de  recursos  prevista
constitucionalmente  para  a  função  (art.  37,  XXII).  Ademais,  a  gratificação  adotada  para
remuneração  dos  Fiscais  de  Renda,  de  acordo  com  o  artigo  2°  da  Lei  5.781/2011,  é
“apurada conforme as tarefas executadas pelos Fiscais de Renda”, diante disso, não está
vinculada ao desempenho da arrecadação, mas sim aos trabalhos executados pelos Fiscais.

Ressalta-se que em 2019, conforme processo 13.659/2019, houve uma movimentação para
um Projeto de Lei visando modificar a gratificação dos Fiscais de Rendas. Entretanto, a
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forma de apuração permaneceu com base nas tarefas executadas pelos Fiscais. A minuta
do Projeto de Lei não foi enviada à Câmara, estando em tramitação no poder Executivo.
Diante disso, verifica-se que mesmo diante da possibilidade de modificação da gratificação
dos  Fiscais  de  Rendas,  a  Administração  persistiu  na  apuração  conforme  as  tarefas
executadas, não atendendo a recomendação do TCEES e ao disposto no Plano de Ação.

Salienta-se que embora recomendado pelo TCEES para que a remuneração dos Fiscais de
Rendas fosse graduada de forma a desestimular o desvio de função, diante da inércia da
Administração  em  providenciar  a  estruturação  do  Cargo  de  Fiscal,  consequentemente
também não houve a graduação da remuneração.

Quanto  ao  presente  achado,  a  Secretária  Municipal  de  Gabinete,  Sthephania  Larissa
Oliveira de Castro, não souber responder.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), salientou que: 

Em suma, o processo 9.345/2020, de iniciativa da Fiscalização de Rendas, prevê a
estruturação do Plano de Carreira do Fiscal de Tributos/Renda, além da graduação
da remuneração base para nível equivalente ao de Controlador Interno Municipal e
ainda gratificação por produtividade sobre percentual  da arrecadação adicional  à
média regularmente arrecadada. (MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 14).

Por  todo  exposto,  caso a  minuta  de  Projeto  de  Lei  proposta  pelos  Fiscais  de  Rendas,
conforme  protocolo  9.345/2020,  esteja  em  conformidade  com  os  pressupostos  da
Administração Municipal, recomenda-se dar seguimento aos trâmites legais para apreciação
do Poder Legislativo.

Caso  contrário,  recomenda-se  elaborar  Projeto  de  Lei  visando  a  estruturar  o  Plano  de
Carreira dos Fiscais de Tributos/Renda, adotando a gratificação por produtividade, com base
no §7º do art. 39 da CF, vinculada ao desempenho da arrecadação em relação a metas a
serem fixadas pela administração tributária. Ademais, recomenda-se graduar a remuneração
da carreira de forma a desestimular o desvio de função dentro de Administração Municipal,
adotando  como  limite  a  remuneração  máxima  que  o  fiscal  perceberia,  considerando  a
produtividade, se investido na maior função gratificada ou cargo em comissão do Poder
Executivo.

2.3.4 Achado  08  –  Plano  de  Cargos  e  Carreiras  dos  Servidores  Municipais  não
atualizado.

Foi  evidenciado  no  Plano  de  Ação  Protocolo  TCEES  12.572/2016-1,  que  estava  em
processo de licitação a contratação de empresa para atualização do Plano de Cargos e
Carreiras dos servidores municipais.

Em consulta à SEMURH através do Memorando n° 083/2020 da Auditoria Pública Interna e
resposta pelo Oficio/SEMURH n° 051/2020, constatou-se que não houve a contratação de
empresa  para  atualização  do  Plano  de  Cargos  e  Salários  dos  Servidores  Municipais,
conforme evidenciado no plano de Ação, e que o Plano de carreira ainda consta carente de
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atualização.

Diante da ausência de cargos específicos condizentes com as atividades executadas pelo
servidor e a formação profissional necessária, conforme elencado neste relatório no item
2.8.2 – Achado 19 – Ausência de Cargos específicos na Prefeitura Municipal, torna-se de
fundamental importância a atualização do Plano de Cargos do Município.

Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de Castro, informou que tem conhecimento sobre a existência do Processo, todavia até a
presente data não foi contratada.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e  Fernando  Benezoli  (Analista  Tributário),  declarou  que  a  politica  relacionada  aos
servidores, não corresponde a atribuição da Secretaria,  sendo competência exclusiva da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos, conforme previsto no artigo 35 da LC 85/2017.

Por todo exposto, recomenda-se criar uma Comissão de servidores para revisar, estudar e
atualizar o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais, estabelecendo cargos
com  atividades  definidas  e  áreas  de  atuação  específicas  condizentes  com  a  formação
profissional e adequando a remuneração conforme a complexidade e responsabilidade dos
cargos.

2.4 Quanto a falta de regular capacitação profissional dos servidores que atuam
na área de tributação

2.4.1 Achado  09  –  Ausência  de  regular  capacitação  aos  Agentes  da  Administração
Tributária

O TCEES evidenciou sobre a ausência de capacitação profissional adequada aos servidores
da  Administração  Tributária.  O  Município,  reconhecendo  a  necessidade  de  fornecer
treinamento aos servidores, propôs inicialmente, por meio do Plano de Ação protocolado
pelo n° 12.572/2016-1 no TCEES, realizar um cronograma de cursos e treinamentos aos
servidores  da  Administração  tributária.  Entretanto,  não  foi  identificada  a  elaboração  do
cronograma até a presenta data.

Conforme elencado no Plano de Ação Complementar (Peça Complementar 25.893/2019-1),
o  Município  informou que  uma  minuta  de  projeto  de  lei  estava  em fase  de  debate  na
comissão do decreto 19.976/2017, que instituiria um “programa anual de capacitação a ser
custeado  aos  servidores  da  Administração  Tributária”.  Entretanto,  em  entrevista  aos
servidores  do  Setor  Tributário  e  análise  à  Legislação  Municipal,  não  foi  identificado  a
conclusão do Projeto de Lei.

Verificou-se, em entrevista, que os cursos mobilizados pela Administração Municipal não são
de natureza específica ao exercício da fiscalização, sendo destinados a todos os servidores.
Além disso, os cursos são oferecidos gratuitamente pelo TCEES, não onerando o orçamento
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do Município. Em razão disso, os cursos específicos e necessários as atividades dos Fiscais
de Renda são custeados pelos próprios servidores.

Identificou-se  em  entrevista,  que  os  Fiscais  de  Rendas  contratados  anteriormente  ao
concurso realizado em 2017, não participaram de cursos específicos durante a atual gestão
e os Fiscais de Rendas nomeados no início de 2019, em virtude do concurso de 2017, ainda
não participaram em cursos de capacitação adequados.

Foi recomendado pelo TCEES que fosse criado um grupo de servidores  responsáveis por
apresentar à Administração Municipal, eventuais demandas de capacitação decorrentes de
insuficiências  técnicas  e  práticas  deparadas  no  exercício  das  atividades  cotidianas  da
Administração Tributária. Entretanto, esse grupo não foi criado e embora consta evidenciado
no Plano de Ação Complementar que os cursos e Treinamentos são escolhidos pela equipe
levando-se sempre em conta a opinião dos servidores, verificou-se, em entrevista, que os
Fiscais  de Renda já  demandaram a participação em cursos e  treinamentos específicos,
porém as solicitações não foram atendidas.

A este achado não se aplica manifestação da Secretaria Municipal de Gabinete.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e  Fernando  Benezoli  (Analista  Tributário),  destacou  os  seguintes  cursos  ofertados  aos
servidores da Administração tributária:

• Exercício de 2017: 

a) Cursos sobre ISSQN – Decorrente de operações financeiras bancárias.
b) Cursos sobre ISSQN – Decorrente de operações de instituições financeiras.
c) Capacitação sobre Plano de Saúde em virtude da mudança proposta da Lei

157/2016.
d) Curso sobre Simples Nacional.

• Exercício de 2019 (Ofertado aos Fiscais e vários colaboradores da SEMFAZ):
a) Cursos ofertado pelo TCEES – Júris 2019 – Destaque ao curso “Arrecadação

Municipal: meio e procedimentos de Implementação”.
b) Participação no I Encontro Técnico sobre receita municipal organizado pelo

TCEES.

• Exercício de 2020:

a) Treinamento sobre o sistema ITBI-online.
b) Treinamento para utilização do Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
c) Treinamento para utilização do Sistema de Controle de ISS-Bancos (DES-IF).

A SEMFAZ  apontou  “que  os  Fiscais  de  Renda  do  município,  por  iniciativa  própria  e
incentivados pela Lei 5.781/2011, que prevê em seu Anexo I pontuação por participação em
cursos  e  congressos,  participam  mensalmente  de  diversos  cursos  de  capacitação”
(MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 16).
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Por fim, a SEMFAZ informou que os servidores são regularmente estimulados a participarem
dos  cursos  promovidos  pelo  TCEES  e  também  dos  cursos  ofertados  pelo  Portal
CapaCIDADES do Ministério das Cidades.

A SEMFAZ salientou que “Mais recentemente, uma minuta de Decreto foi elaborada com a
finalidade de instituir  a  capacitação continuada dos servidores lotados na Administração
Fazendária,  que  no  momento  se  encontra  em  análise”  (MEMORANDO  TBR/SEMFAZ
82/2020, p.16).

Por todo exposto, recomenda-se implantar um programa de capacitação continuada e de
natureza específica, aos agentes da Administração Tributária;  Estimular os servidores da
Administração  Tributária  para  que  apresente  sempre  que  achar  necessário,  cursos  que
contribuam  para  o  melhor  desempenho  de  suas  funções;  Avaliar  e  atender,  quando
apropriado, as solicitações dos servidores da Administração Tributária para participação em
cursos e treinamentos relativos as suas atividades.

2.4.2 Achado  10  –  Ausência  de  Dotação  Orçamentária  para  realização  de  cursos  e
treinamentos.

Em análise ao orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda, a partir  do exercício de
2017,  não foi  identificada dotação orçamentária  específica  para  custear  despesas com
cursos e treinamentos voltados aos agentes da Administração Tributária.

Verificou-se que  os  cursos e  treinamentos  dos agentes  da Administração Tributária  são
custeados  por  dotação  orçamentária  presente  na  Secretaria  Municipal  de  Recursos
Humanos.

Destaca-se que a promoção da capacitação dos servidores da Administração Tributária,
constitui-se como Modernização da Administração Tributária, devendo receber recursos de
maneira prioritária, conforme comando constitucional.

A este achado não se aplica manifestação da Secretaria Municipal de Gabinete.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), informou que:

Tal  dotação  orçamentária  específica  comporá  o  orçamento  de  2021,  que  será
enviado  à  Câmara  Legislativa  até  o  dia  30  de  setembro  de  2020.  Importante
destacar que, nas condições em que se encontrava a receita própria municipal em
2017,  não  seria  possível  atender  a  muitos  pleitos,  até  porque  sua  elaboração,
naquele ano, foi realizada pelo prefeito anterior. A partir de 2018, essas condições se
alteraram  e  foi  possível  aumentar  gradativamente  a  dotação  para  tal.
(MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 17).

Por todo exposto,  recomenda-se fazer constar no orçamento da Secretaria Municipal da
Fazenda, dotação específica para custear despesas com cursos e treinamentos voltados
aos agentes da Administração Tributária.
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2.5 Quanto a ausência de atribuições legais das coordenadorias que integram a
Secretaria Municipal da Fazenda

2.5.1 Achado  11  –  Ausência  de  atribuições  legais  das  Superintendências,
Coordenadorias, do Analista Fiscal e Analista Tributário que integram a Secretaria Municipal
da Fazenda.

Foi  recomendado  pelo  TCEES  que  o  Município  elaborasse  Projeto  de  Lei  visando
regulamentar as atribuições das divisões e coordenadorias da Administração Tributária.

Salienta-se que a Secretaria Municipal da Fazenda foi reestruturada pela Lei Complementar
85/2017, apresentado-se atualmente com a seguinte organização:

1) Analista Fiscal
2) Analista Tributário
III – Superintendência de Fiscalização Tributária
IV – Superintendência de Cadastro Econômico:

a) - Coordenadoria de Atendimento Empresarial
IV – Superintendência de Cadastro Imobiliário:

a) - Coordenadoria de Gestão Imobiliária
b) - Coordenadoria de Geoprocessamento

V – Superintendência de Arrecadação e Cobrança:
a) - Coordenadoria de Dívida Ativa
b) - Coordenadoria e Apoio Tributário

Verificou-se que mesmo diante das alterações na estrutura organizacional da Administração
Tributária, os novos cargos e setores criados, não tiveram suas atribuições definidas em lei.

Embora consta no Questionário aplicado ao Setor Tributário que o devido Projeto de Lei está
em fase debate no âmbito da Secretaria da Fazenda, não chegou a conhecimento desta
Auditoria sobre qualquer minuta de projeto ou processo interno dessa natureza.

A este achado não se aplica manifestação da Secretaria Municipal de Gabinete.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), evidenciou que:

65. Sobre a ausência de atribuições legais de Superintendências, Coordenadorias,
do  Analista  fiscal  e  Analista  Tributário  que  integram  a  Secretaria  Municipal  da
Fazenda, impende destacar que a Secretaria da Fazenda priorizou o enfrentamento
de questões que pudessem acarretar maior impacto na estrutura da administração
tributária.

66. Dessa forma, além das já mencionadas propostas legislativas, bem como das
capacitações fornecidas, teve-se como objetivo primordial adequar o ambiente físico,
lotando todos os Fiscais de Renda no mesmo espaço físico, para que pudessem
exercer suas atividades de maneira mais produtiva.
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67.  Nesse  sentido,  buscou-se,  inicialmente,  por  meio  dos  processos  3621/2020,
3623/2020,  4463/2020,  4066/2020,  5160/2020,  6082/2020  e  6084/2020,  a
transferência da sede da administração tributária e sua reorganização.

68. Inobstante terem restado infrutíferas as tentativas supra, buscou-se realizar a
reestruturação completa do setor, com reconstrução da rede elétrica, da rede local,
de  acesso  à  internet,  do  cabeamento  telefônico,  reforma  dos  equipamentos
sanitários,  substituição  de  estruturas  envelhecidas,  compra  de  novas  mesas  e
cadeiras, entre outras medidas adotadas para reorganizar a administração tributária.

69.  Além  disso,  ao  longo  da  atual  gestão  foi  realizada  a  renovação  dos
computadores,  mouses,  teclados,  impressoras,  scanners,  aparelhos  de  ar
condicionado, telefones celulares e o fornecimento de tokens de certificado digital
para todos os Fiscais de Rendas.

70. Cumpre ainda ressaltar que também a frota de veículos de uso exclusivo da
Fazenda foi renovada, passando a contar com 02 (dois) carros e 01 (uma) moto,
todos novos.

71. Dado o exposto, considerando que a situação descrita no achado se trata de
uma  questão  estrutural,  cuja  solução  extrapola  os  limites  da  unidade  auditada,
somada à ausência  de prejuízo significativo ao  funcionamento dos setores ou à
oferta do serviço público aos contribuintes, tornou-se inevitável otimizar da aplicação
dos recursos – cujas medidas se mostraram efetivas ao longo da gestão, como se
vê  do  Gráfico  01  anexado  na  resposta  ao  ACH14,  que  traz  a  evolução  da
arrecadação tributária do município de Colatina, em milhões de reais, dos anos de
2016 a 2019. (MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 17-18).

Por todo exposto, recomenda-se elaborar e encaminhar à Câmara Municipal Projeto de Lei
que altere as disposições da Lei Complementar n° 85/2017, com intuito de regulamentar as
atribuições das Superintendências, Coordenadorias, do Analista Fiscal e Analista Tributário
que integram a Secretaria Municipal da Fazenda.

2.6 Quanto a ausência de priorização de recursos à Administração Tributária

2.6.1 Achado  12  –  Ausência  de  fornecimento  de  senha  aos  Fiscais  de  Renda  para
acesso ao SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados).

Em 2017 o Município possuía 05 (cinco) Fiscais de Rendas, e conforme Plano de Ação, foi
fornecido a todos os Fiscais, senhas próprias para acesso ao SERPRO.

Em 2019 foram nomeados mais 08 (oito) Fiscais de Renda, entretanto não foi devidamente
fornecida o acesso intransferível aos Fiscais. 

Em contato com a  SERPRO, verificou-se que somente 8 (oito) dos 13 (treze) Fiscais de
Renda possuem cadastro para acesso ao sistema.

O contrato firmado com a SERPRO, a saber 74/2018, disponibiliza 10 (dez) acessos ao
Município. Em razão disso, os cadastros dos Fiscais de Rendas são compartilhados entre os
demais servidores da Administração tributária.

A este achado não se aplica manifestação da Secretaria Municipal de Gabinete.
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Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), evidenciou que  “No momento a administração
tributária dispõe de 08 acessos ao sistema da Receita Federal – SERPRO, estando em
andamento  a  análise  da  possibilidade  de  se  implementar  aditivo  ou  confeccionar  novo
contrato para que todos os fiscais tenham acesso individual ao sistema” (MEMORANDO
TBR/SEMFAZ 82/2020, p.18).

Por  todo  exposto,  recomenda-se  prover  aditivo  ao  Contrato  74/2018,  acordado  com  a
SERPRO, ou realizar um novo contrato, visando disponibilizar acesso a todos os Fiscais de
Renda com senhas próprias e intransferíveis.

2.6.2 Achado 13 – Ausência de dotação orçamentária relacionada a Modernização ou
Aparelhamento da Administração Tributária na SubFunção 129 – Administração de Receitas

A  Egrégia  Corte  de  Contas,  recomendou  para  que  o  Município  destaca-se  em  seu
orçamento,  recursos  de  maneira  prioritária,  conforme  comando  constitucional,
especificamente relacionada à Modernização ou Aparelhamento da Administração tributária
em projeto e atividades específicas dentro da SubFunção 129 “Administração de Receitas,
nos termos da Portaria MPOG 42/99.

Identificou-se que a única  atividade/projeto  referente  a Modernização da Administração
Tributária,  está  evidenciado  na  SubFunção  123  –  Administração  Financeira  e  não  na
SubFunção 129 Administração de Receitas, conforme ilustrado abaixo:

SubFunção Atividade/Projeto

129 – Administração de Receitas
2.035  –  MANUTENÇÃO  DAS  AÇÕES
RECUPERAÇÃO  E  INCREMENTO  DA
ARRECADAÇÃO

123 – Administração Financeira
2.038  –  MODERNIZAÇÃO  E  REESTRUTURAÇÃO
DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIO E
DE ARRECADAÇÃO

A este achado não se aplica manifestação da Secretaria Municipal de Gabinete.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), informou que a situação verificada neste achado
“será  regularizada  na  Lei  Orçamentária  Anual  de  2021,  com  a  alocação  de  recursos
prioritários  para  a  Administração  Fazendária,  conforme  previsto  na  Constituição”
(MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 19).

Ademais, a SEMFAZ destacou que foi realizado recentemente a restruturação completa da
Administração Tributária, tendo em vista a “reconstrução da rede elétrica, da rede local, de
acesso  à  internet,  do  cabeamento  telefônico,  reforma  dos  equipamentos  sanitários,
substituição  de  estruturas  envelhecidas,  compra  de  novas  mesas  e  cadeiras  e  o
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fornecimento  de  tokens  de  certificado  digital  para  todos  os  Fiscais  de  Rendas”
(MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 19).

Por  todo  exposto,  recomenda-se  fazer  constar  no  Orçamento  do  Município,  recursos
necessários à Modernização e Aparelhamento da Administração Tributária, classificando as
despesas em projetos e atividades dentro da SubFunção 129 – Administração de Receita,
nos termos da Portaria MPOG 42/99.

2.6.3 Achado 14 – Desvio de Função na Administração Tributária.

Foi identificado que o Superintendente de Fiscalização Tributária está lotado no Setor de
Contabilidade.  Destaca-se  que  este  Servidor  está  em  desvio  de  Função  desde  2019,
quando ocupava o cargo de Assessor Técnico Especial, cargo este vinculado ao Gabinete,
estando nesse período lotado no Setor Contábil.

Ademais, existem ao menos Três Fiscais de Rendas que exercem atividades meramente
administrativas em que nada se relacionam com o exercício da Fiscalização Tributária.

Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de  Castro,  declarou  que  apesar  de  existir  o  cargo  de  Superintendente  de  Fiscalização
Tributária, a atribuição de chefia da fiscalização tributária é realizada pelo Analista Fiscal.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e  Fernando  Benezoli  (Analista  Tributário),  declarou  que  os  trabalhos  realizados  na
Secretaria  são  executados  conforme  se  extrai  da  Lei  4.135/1994,  que  dispõe  sobre  a
estrutura do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Colatina, em seu anexo VI, Grupo
Ocupacional III – Fiscalização, Classe: Fiscal de Rendas, e que todos os Fiscais de Rendas
realizam suas atividades típicas.

Quanto  ao  Superintendente  de  Fiscalização  Tributária,  a  SEMFAZ  declarou  que  o
colaborador  atua  na  Superintendência  Contábil  desde  a  sua  contratação,  ocorrida  no
exercício de 2017, e que a decisão de designar o servidor para o cargo de Superintendente
de Fiscalização Tributária “foi tomada alheia ao conhecimento da Secretária da Fazenda,
que  levará  a  situação  apontada  no  achado  para  apreciação  da  competente  Secretaria
Municipal de Gabinete” (MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 22).

Por todo exposto, recomenda-se realocar os Servidores da Carreira Tributária no seu devido
local de trabalho para exercer as atividades inerentes ao cargo que ocupam e organizar a
Administração  Tributária  dotando  de  tanto  quanto  servidores  sejam  necessários  para
exercer de forma eficiente todas as atribuições do setor definidas em Lei.

2.7 Quanto a ausência de planejamento e cronograma de execução de ações fis-
cais

2.7.1 Achado 15 – Ausência de Plano Anual de Fiscalização
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Diante  das  recomendações  do  TCEES  referente  ao  planejamento  das  ações  fiscais,  o
Município elaborou os seguintes planos:

• Decreto  19.422  de  dezembro  de  2016,  prevendo  o  universo  dos  contribuintes  a
serem fiscalizados no exercício de 2017;

• Portaria 03/2018, referente a Plano Anual de Fiscalização com vigência durante o
segundo Semestre de 2018 até o encerramento do primeiro Semestre de 2019.

Verificou-se que as fiscalizações das empresas baseadas no Plano de Fiscalização de 2018,
originaram-se basicamente por iniciativas dos próprios fiscais em decorrência da falta de
Chefia imediata para coordenar os trabalhos e emitir as Ordens de Serviços.

Destaca-se,  que não foi  identificado um Plano Anual  de Fiscalização vigente.  Em razão
disso,  atualmente  a  fiscalização  é  realizada  sem  planejamento,  sendo  as  empresas
escolhidas pelos próprios Fiscais.

A este achado não se aplica manifestação da Secretaria Municipal de Gabinete.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), apontou que até o exercício de 2019, o Município
possuía  05  (cinco)  Fiscais  de  Renda,  sendo  posteriormente  ampliado  para  13  (treze)
Fiscais,  e  que  diante  dessa  nova  realidade,  a  SEMFAZ  priorizou  o  enfrentamento  de
questões mais importantes para o funcionamento adequado do Setor, conforme resposta ao
achado 11, referindo-se a reorganização estrutural da Administração Tributária.

Ademais,  conforme a reorganização estrutural  da Administração Tributária,  “que permitiu
alocar todos os Fiscais em um mesmo ambiente, entende-se que oportuno a partir deste
marco a alocação de recursos na elaboração de instrumentos normativos norteadores das
atividades desenvolvidas pela Fiscalização” (MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 22).

Por todo exposto, recomenda-se implantar o planejamento das ações fiscais, materializado
num  Plano  Anual  de  Fiscalizações  que  estabeleça  os  critérios  das  escolhas  para  a
fiscalização do imposto, bem como as metodologias a serem adotadas, de forma a garantir
a impessoalidade na escolha dos contribuintes a serem fiscalizados e possibilitar o controle
de seu resultado a fim de medir a eficiência e a eficácia dos trabalhos realizados, incluindo,
por exemplo, fiscalizações em bancos, cartórios, construção civil, Simples Nacional.

2.7.2 Achado  16  –  Ausência  de  normatização  do  instrumento  de  autorização  para  a
realização de fiscalização.

Não foi identificado a normatização da autorização/ordem de serviço para a realização de
fiscalização,  conforme  elencado  no  Plano  de  Ação  protocolado  no  TCEES  pelo  n°
12.572/2016-1,  não  garantindo  dessa  forma,  a  vinculação  da  atividade  fiscalizatória,
possibilitando a ocorrência de ações arbitrárias dos fiscais.

A este achado não se aplica manifestação da Secretaria Municipal de Gabinete.
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Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), apresentou a mesma manifestação do item 2.7.1
– Achado 15 – Ausência de Plano Anual de Fiscalização, apontando que até o exercício de
2019, o Município possuía 05 (cinco) Fiscais de Renda, sendo posteriormente ampliado para
13 (treze) Fiscais, e que diante dessa nova realidade, a SEMFAZ priorizou o enfrentamento
de questões mais importantes para o funcionamento adequado do Setor, conforme resposta
ao achado 11, referindo-se a reorganização estrutural da Administração Tributária.

Ademais,  conforme a reorganização estrutural  da Administração Tributária,  “que permitiu
alocar todos os Fiscais em um mesmo ambiente, entende-se que oportuno a partir deste
marco a alocação de recursos na elaboração de instrumentos normativos norteadores das
atividades desenvolvidas pela Fiscalização” (MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 22).

Por todo exposto,  recomenda-se implantar por meio de normatização (Decreto,  Portaria,
Instrução normativa, ordem de serviço, etc.) o instrumento de autorização para a realização
de fiscalização (a exemplo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, adotado na esfera
federal), com vistas a garantir a vinculação da atividade fiscalizatória e mitigar a ocorrência
de ações arbitrárias de fiscalização.

2.7.3 Achado 17 – Termo de Início da Ação Fiscal sem data para término dos trabalhos de
fiscalização.

Verificou-se que o Termo de início das Ações Fiscais não evidência a data do término dos
trabalhos fiscalizatórios,  conforme estabelece o artigo 196 do Código Tributário Nacional
(CTN).

A este achado não se aplica manifestação da Secretaria Municipal de Gabinete.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), declarou que:

86. Importante observar que os documentos fiscais, inclusive o Termo de Início da
Ação Fiscal, são atualmente relatórios a serem gerados dinamicamente no sistema
web de gestão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ou no sistema de Administração
de Receitas Tributárias e Não Tributárias, não existindo fisicamente até o momento
de sua plotagem, ou seja, sua requisição por um usuário.

87. Desta forma, foi solicitado, conforme protocolo Processo SAC Nº 052263/2020, à
Empresa E&L Produções  de  Software  LTDA,  fornecedora  do  sistema de  gestão
tributária  municipal,  a  implementação  de  campo  para  preenchimento  da  referida
data,  que,  uma  vez  implementado,  passará  a  configurar  elemento  de  todos  os
documentos deste tipo emitidos. (MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 23).

Por todo exposto, recomenda-se normatizar (Decreto, Portaria, Instrução normativa, ordem
de serviço, etc.) a instituição do Termo de Início da Ação Fiscal, de acordo com o art. 196 do
CTN,  inclusive  com  obrigatoriedade  de  menção  expressa  do  prazo  máximo  para  a
conclusão da fiscalização.
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2.8 Achados não decorrentes da investigação das questões de auditoria

2.8.1 Achado 18 – Erro de Elaboração e Compilação/Consolidação das Leis.

Durante os trabalhos de Auditoria,  considerando as análises realizadas nas LC 36/2005,
75/2013 e 83/2016, identificou-se as seguintes inconsistências:

• O Anexo II da LC 83/2016, que deveria pertencer a LC 36/2005, foi incluído na LC
75/2013 pelo artigo 2º da LC 83/2016;

• O artigo 4° da LC 83/2016 atribui o exercício de fiscalização de Renda ao cargo de
PMNS I, entretanto o correto seria para o cargo PMNSI – Fiscal de Renda, visto que
são cargos distintos.

Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de Castro, informou que deverá ser verificado junto a PGM a alteração da lei complementar
083/2016. 

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), informou, quanto ao artigo 4º da LC 83/2016, que
“Infere-se, logicamente, que uma vez que o texto da Lei citou as atribuições de ”fiscalização
de rendas”, é imperioso concluir que se trata de atribuição para o cargo PMNSI – Fiscal de
Renda”(MEMORANDO TBR/SEMFAZ 82/2020, p. 22).

Por  todo  exposto,  recomenda-se  elaborar  Projeto  de  Lei  que  vise  corrigir  a  Lei
Complementar 83/2016, no tocante a criação do Cargo PMNS I – Fiscal de Renda e suas
atribuições,  e  posteriormente  providenciar  a  Compilação/Consolidação  com  as  Leis
Complementares 36/2005 e 75/2013.

2.8.2 Achado 19 – Ausência de Cargos específicos na Prefeitura Municipal

Diante aos trabalhos realizados por esta Auditoria, constatou-se que o Plano de Cargos da
Prefeitura  de  Colatina  não  evidencia  Cargos  específicos  conforme  área  de  atuação,
possibilitando dessa forma, a contratação de servidores em áreas que não representam a
real necessidade da Administração.

Em análise as LC 36/2005, 40/2006, 62/2011 e 75/2013 e consulta à Secretaria de Recursos
Humanos, constatou-se a existência dos seguintes cargos: 

CARGO
LEI DE CRIAÇÃO

DO CARGO
VAGAS PREVISTAS

EM LEI
VAGAS

OCUPADAS

Profissional Municipal de Administração I 36/2005 258 244

Profissional Municipal de Administração II 36/2005 75 36

Profissional Municipal de Administração III 36/2005 110 88

Profissional Municipal de Administração IV 36/2005 60 56

Profissional Municipal de Operação I 36/2005 45 44
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Profissional Municipal de Operação II 36/2005 25 16

Profissional Municipal de Produção I 36/2005 72 28

Profissional Municipal de Produção II 36/2005 45 40

Profissional Municipal de Produção III 36/2005 39 25

Profissional Municipal de Nível Superior I 36/2005 200 184

Profissional Municipal de Nível Superior I – A 40/2006 90 34

Profissional Municipal de Nível Superior II – A 62/2011 11 11

Profissional Municipal de Nível Superior II – B 62/2011 4 7

Profissional Municipal de Nível Superior II – C 75/2013 5 5

Observa-se  que  os  Cargos  não  estão  evidenciados  conforme  a  sua  área  de  atuação
(Administrador,  Contador,  Médico,  etc),  tampouco existe uma subdivisão definida em lei,
mas somente em Cargo com nomenclatura genérica que englobam diversas especialidades.

Em  razão  disso,  a  SEMURH  realiza  um  controle  complementar  dos  cargos  ocupados
conforme a área de atuação através de planilhas.

Para melhor ilustração do Achado, cita-se, como exemplo, a análise dos cargos Profissional
Municipal de Produção III (PMP III) e Profissional Municipal de Nível Superior I (PMNS I).

Considerando as atribuições do Cargo PMP III, conforme quadro a seguir, observa-se que o
exercício  do  cargo  deve  ser  realizado  por  profissionais  com  conhecimentos  em  áreas
distintas, dessa forma não há uma limitação de acordo com as especialidades (Edificações,
Radiologista, etc), resultando com que todas as áreas são englobadas dentro de um mesmo
cargo.

CARGO
LEI DE CRIAÇÃO

DO CARGO
VAGAS PREVISTAS

EM LEI
VAGAS

OCUPADAS

Profissional Municipal de Produção III – PMP III 36/2005 39 25

Ao ocupante do cargo são atribuídas atividades integrantes de etapas de produção de serviços municipais. A
adequada ação do ocupante requer conhecimentos técnicos profissionais específicos nas áreas de Desenho,
Edificações,  Laboratório,  Enfermagem,  Radiologia,  Agrícola,  Meio  Ambiente,  Eletrônica,  Eletrotécnica,
Mecânica, Agrimensura, Higiene Dental, Química, e outras afins diretamente relacionadas aos processos de
trabalho que desenvolve e/ou lidera. Sua atuação demanda o conhecimento inteiro e minucioso dos sistemas
da Prefeitura.

No  controle  complementar  da  SEMURH,  o  Cargo  PMP III  está  discriminado  conforme
quadro a seguir:

CARGO
LEI DE CRIAÇÃO

DO CARGO
VAGAS PREVISTAS

EM LEI
VAGAS

OCUPADAS

Profissional Municipal de Produção III 36/2005 39 25

PMP III – MESTRE DE OBRAS 0

PMP III – TEC. AGRÍCOLA 1
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PMP III – TEC. EM ENFERMAGEM 17

PMP III – TEC. EM LABORATÓRIO 3

PMP III – TEC. EM MEIO AMBIENTE 0

PMP III – TEC. SAÚDE BUCAL 1

PMP III – TEC. EM TOPOGRAFIA 2

PMP III 1

Destaca-se que para o Cargo PMP III, a LC 36/2005 prevê 39 vagas, mas a legislação não
distribui essas vagas conforme as áreas de atuação, dessa forma, poderiam ser contratados
39 Mestres de Obra que o ato estaria em conformidade com a legislação.

Outro exemplo, refere-se ao Cargo PMNS I, que também apresenta diversas especialidades
distintas para a ocupação do cargo, mas sem existir ato legal subdividindo-o consoante a
formação profissional.

CARGO
LEI DE CRIAÇÃO

DO CARGO
VAGAS PREVISTAS

EM LEI
VAGAS

OCUPADAS

Profissional Municipal de Nível Superior I 36/2005 200 184

Ao ocupante do cargo são atribuídas atividades dos sistemas de administração e produção da Prefeitura, que
exigem, para sua execução, a aplicação sistematizada de conhecimentos profissionais adquiridos por meio de
formação  acadêmica  de  nível  superior,  nas  áreas  de  Administração,  Ciências  Contábeis,  Informática,
Estatística, Biblioteconomia, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Psicologia, Terapia
Ocupacional, Medicina, Medicina Veterinária, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Ciências Biológicas, Farmácia, Bioquímica, Engenharia, Agronomia, Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente e
outras afins, acrescidas de conhecimentos específicos necessários aos processos de trabalho que desenvolve.
Estes  conhecimentos  serão  aplicados  em  áreas  específicas  do  campo  de  suas  atividades,  inclusive  na
orientação técnica a servidores que integram sua equipe de trabalho.

Por  meio  do  controle  complementar  da  SEMURH,  o  cargo  PMNS  I  está  subdividido
conforme quadro a seguir:

CARGO
LEI DE

CRIAÇÃO DO
CARGO

VAGAS
PREVISTAS

EM LEI

VAGAS
OCUPADAS

Profissional Municipal de Nível Superior I 36/2005 200 184

PMNS I – ADMINISTRADOR 22

PMNS I – ANALISTA DE SISTEMAS 0

PMNS I – ARQUITETO E URBANISTA 2

PMNS I – ASSISTENTE SOCIAL 43

PMNS I – AUDITOR DA SAÚDE 6

PMNS I – BIBLIOTECÁRIO 0

PMNS I – BIÓLOGO 1

PMNS I – BIOQUÍMICO 0

PMNS I – CONTADOR 8

31/34

Av. Ângelo Giuberti, 343 – Bairro Esplanada – Colatina/ES
CEP: 29.702-902 – TELEFAX: (027) 3177-7000

PATRICK ZANON
Auditor Público Interno – Ciências Contábeis

CRC/ES 021283/O-6
Matrícula: 110811

BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Auditora Pública Interna – Administração

CRA/ES N° 15507
Matrícula: 104652



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Controladoria Geral do Município 

PMNS I – ECONOMISTA 0

PMNS I – ENFERMEIRO 7

PMNS I – ENFERMEIRO DO TRABALHO 1

PMNS I – ENFERMEIRO REGULADOR 0

PMNS I – ENGENHEIRO AGRIMENSOR OU TOPÓGRAFO 0

PMNS I – ENGENHEIRO AGRÔNOMO 0

PMNS I – ENGENHEIRO AMBIENTAL 1

PMNS I – ENGENHEIRO CIVIL 10

PMNS I – ENGENHEIRO CIVIL – ESTRUTURAIS 1

PMNS I – ENGENHEIRO CIVIL – HIDROSSANITÁRIOS 1

PMNS I – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 0

PMNS I – ENGENHEIRO ELETRICISTA 4

PMNS I – ESPECIALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1

PMNS I – FARMACÊUTICO 12

PMNS I – FISCAL DE RENDAS 83/2016 8 8

PMNS I – FISIOTERAPEUTA 9

PMNS I – FONOAUDIÓLOGO 3

PMNS I – GEÓLOGO 0

PMNS I – JORNALISTA 1

PMNS I – NUTRICIONISTA 8

PMNS I – PSICÓLOGO 33

PMNS I – TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 0

PMNS I – TERAPEUTA OCUPACIONAL 2

PMNS I – ZOOTECNISTA 0

Com exceção do PMNS I – Fiscal de Renda, que teve sua quantidade de vagas definidas
pela  LC  83/2016,  todas  as  demais  áreas  não  possuem  limitação,  pois  a  LC  36/2005
somente  limitou  o  cargo “genérico”  PMNS I  ao quantitativo  de 200 profissionais,  dessa
forma,  a  Administração  Pública  poderia  contratar  192  Administradores,  que  o  ato  ainda
estaria em conformidade com a legislação.
 
Diante  dos  dados  apresentados,  observa-se a  extrema necessidade da estruturação do
Plano de Cargos dos Servidores Municipais, visto que a legislação atual abre margem para
que o Gestor contrate servidores conforme interesses diversos, sem finalidade pública, pois
os  cargos  presentes  na  Legislação  Municipal  não  estão  evidenciados  conforme  a  área
específica da atuação.

Em resposta aos achados, a Secretária Municipal de Gabinete, Sthephania Larissa Oliveira
de Castro, declarou que foi montada uma Comissão para reestruturação dos cargos efetivos
da Prefeitura Municipal onde serão estabelecidos os cargos especificados. A comissão foi
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criada  pelo  Decreto  n°  24.145/2020  que  posteriormente  foi  alterado  pelos  Decretos  n°
24.192/2020, 24.224/2020 e 24.314/2020.

Em resposta aos achados, a Secretaria Municipal da Fazenda, representada por Giovanna
Maria Serafini Gomes (Secretária Municipal da Fazenda), Tito Lívio Erculino (Analista Fiscal)
e Fernando Benezoli (Analista Tributário), informou que não tem atribuição ou competência
para revisar os cargos municipais, porquanto se trata de política relativa a servidores em
geral e que um novo plano de cargos e salários deveria ser encabeçado pela Secretaria
Municipal de Recursos Humanos.

Por todo exposto, recomenda-se elaborar Projeto de Lei que estruture o Plano de Cargos da
Prefeitura  Municipal,  criando/ajustando os  Cargos Públicos  conforme área específica  de
atuação e definindo o quantitativo de vagas para cada cargo especifico.

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando  que  nas  propostas  de  encaminhamento  são  consignadas  as  medidas
preventivas, corretivas, processuais ou materiais que a equipe avalia que o Gestor deva
determinar ou recomendar que sejam adotadas para os fatos identificados;

Considerando que foram identificados indícios de descumprimento dos procedimentos e/ou
oportunidade de melhorias;

Considerando  que  o  presente  trabalho  tem  por  objetivo  Avaliar  o  cumprimento  das
determinações  do  TCE-ES  contantes  na  auditoria  da  Receita  Municipal  e  verificar  o
cumprimento do Plano de Ação confeccionado – Processo TCE-ES 15058/2019-2.

A Equipe de Auditoria propõe os seguintes encaminhamentos:

3.1 A notificação da autoridade responsável pelo Poder Executivo Municipal, para que
tome ciência dos indicativos e das proposições suscitadas pela Equipe de Auditores neste
Relatório Final de Auditoria de  Monitoramento, a fim de acusar ciente e  apresentar um
novo Plano de Ação.

3.2 A notificação da autoridade responsável pela  Secretaria Municipal  da Fazenda,
para  que  tome  ciência  dos  indicativos  e  das  proposições  suscitadas  pela  Equipe  de
Auditores neste Relatório Final de Auditoria de Monitoramento, a fim de acusar ciente.

3.3 A notificação da autoridade responsável pela  Secretaria Municipal de Gabinete,
para  que  tome  ciência  dos  indicativos  e  das  proposições  suscitadas  pela  Equipe  de
Auditores neste Relatório Final de Auditoria de Monitoramento, a fim de acusar ciente.

3.4 Ciência  à  autoridade  responsável  pela  Controladoria  Geral  do  Município dos
indicativos e das proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria e que proponha, dentro
das ações da secretaria, o monitoramento do Plano de Ação a ser criado.
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3.5 Ciência  à  autoridade  responsável  pela  Controladoria  Geral  do  Município  para
considerar este Relatório de Auditoria como resposta a solicitação contida no Processo
89.568/2020.

3.6 O arquivamento do presente processo.

Colatina, 14 de setembro de 2020.

PATRICK ZANONI
Auditor Público Interno

Contador – CRC/ES 021283/O-6
Matrícula: 110811

BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Auditora Pública Interna

Administradora – CRA/ES N° 15507 
Matrícula: 10462
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