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Ao  

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO 
A/C.: Exmo. Sr. Eleazar Ferreira Lopes 
Ref.: Manifestação sobre Relatório Final de Auditoria – Auditores Fiscais 
 

 

Exmo. Sr. Prefeito, 

 

CONSIDERANDO o Processo Administrativo de Auditoria (PAA), tombado pelo nº 6511/2016, cujo objetivo 

é verificar a conformidade dos pagamentos da gratificação de produtividade aos Auditores Fiscais de 

Tributos Municipais no âmbito do Executivo do Município de Fundão, tendo em vista a Lei nº 1.044/2016, 

que disciplina a carreira de fiscal de rendas municipal e regulamenta o pagamento da gratificação de 

produtividade; 

 

CONSIDERANDO que o pedido de auditagem teve origem na autorização por parte do Poder Executivo em 

se atender às solicitações contidas no OF/GP/CMF nº 180/2016, encaminhado pelo então presidente da 

Câmara de Vereadores de Fundão, Sr. Carlos Augusto Tófoli; 

 

CONSIDERANDO a elaboração do relatório final de auditoria (DOC. ANEXO) com apontamentos de 

achados no item 2 – ACHADOS, e o regular processamento da auditoria, com oportunização de ampla 

defesa e contraditório, com a elaboração de encaminhamentos nos termos do Item 4 do relatório final;  

 

CONSIDERANDO os ENCAMINHAMENTOS recomendados pela Auditoria Municipal: 

 
“4.1 Encaminhar à Câmara Municipal de Vereadores, ao Prefeito Municipal o presente relatório e aos demais 
interessados; 
4.2 Notificar o Secretário de Fazenda acerca da necessidade de maior organização nos procedimentos de 
autuação e cobrança de tributos municipais, tombando individualmente cada cobrança em um processo 
administrativo para que se efetive o controle e facilite sua menção e busca posterior; 
4.3 Notificar o Secretário de Fazenda no sentido de anexar a documentação comprobatória, mesmo que 
preservando a identidade do contribuinte, nas requisições de pagamento de Gratificação por Produtividade 
Fiscal, tendo em vista o que determina o art.19 da Lei Municipal n°.1044/2016; 
4.4 Orientar o Secretário de Fazenda no sentido de usar como parâmetro de cálculo de gratificação de 
produtividade, o valor do VRTE estadual do ano de criação da Lei, no caso 2016 (art. 10 da Lei Municipal 
n°.1044/2016), pois se assim não o for estará sendo concedido reajustamento automático de proventos sem 
autorização legislativa, fato flagrantemente inconstitucional. 
4.5 Notificar o Prefeito Municipal para que instaure sindicância, a fim de apurar a aplicabilidade do art.13 da 
Lei Municipal n°.1044/2016 no caso concreto apontado pela auditoria (item 2.2);  
4.6 Requerer ao Prefeito, tendo em vista o número considerável de achados, autorização para realização de 
nova auditoria que objetive estender a verificação desse objeto ao exercício de 2017. 
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CONSIDERANDO a necessidade de notificação do gestor municipal, do Secretário Municipal de Fazenda, 

da Camara Municipal de Fundão, FOCATES – FÓRUM DAS CARREIRAS TÍPICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO e dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais acerca do cumprimento das formalidades contidas 

na legislação pátria, bem como regularização e pronto atendimento aos ACHADOS. 

 

Vem esta CONTROLADORIA GERAL apresentar suas recomendações finais acerca do Relatório Final de 

Auditoria, prolatado pela AUDITORIA MUNICIPAL nos termos abaixo elencados: 

 

RECOMENDA-SE: 

 

1. Encaminhar à Câmara Municipal de Vereadores; ao Secretário Municipal de Fazenda; ao FOCATES 

– FÓRUM DAS CARREIRAS TÍPICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e aos Auditores Fiscais de 

Tributos Municipais o conteúdo do Relatório Final de Auditoria, acompanhado da presente 

MANIFESTAÇÃO FINAL sobre relatório de auditoria; 

 

2. Notificar o Secretário de Fazenda acerca da necessidade de maior organização nos procedimentos 

de autuação e cobrança de tributos municipais, tombando individualmente cada cobrança em um 

processo administrativo para que se efetive o controle e facilite sua menção e busca posterior; 
 

3. Notificar o Secretário de Fazenda no sentido de anexar a documentação comprobatória, mesmo 

que preservando a identidade do contribuinte, nas requisições de pagamento de Gratificação por 

Produtividade Fiscal, tendo em vista o que determina o art.19 da Lei Municipal n°.1044/2016; 
 

4. Orientar o Secretário de Fazenda no sentido de usar como parâmetro de cálculo de gratificação de 

produtividade, o valor do VRTE estadual do ano de criação da Lei, no caso 2016 (art. 10 da Lei 

Municipal n°.1044/2016), pois se assim não o for estará sendo concedido reajustamento 

automático de proventos sem autorização legislativa, fato flagrantemente inconstitucional. 
 

5. Requerer ao Prefeito, tendo em vista o número considerável de achados, autorização para 
realização de nova auditoria que objetive estender a verificação desse objeto ao exercício de 
2017. 

 

No que tange ao ITEM 4.5 do Relatório Final de Auditoria, conclui esta controladoria pela desnecessidade 

de instauração de procedimento de sindicância investigatória, em virtude do ressarcimento ao erário por 

parte dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, podendo-se concluir que o ocorrido deu-se a um erro 

procedimental e não a uma “falsidade prestada nas informações para obtenção da gratificação de 

produtividade, como preceitua o art. 13 da Lei 1.044/2016”.  

 

No caso em tela o dolo precisa estar claro, sendo a análise da Auditoria Interna Municipal subjetiva, sem 

a demonstração clara da falta funcional que ensejaria a abertura de uma Sindicância Investigativa. Na 

legislação pátria impera o instituto do “indubio pro reo” e do Princípio da Presunção de Inocência, e em 

tendo havido o ressarcimento espontâneo do dano apurado das divergências encontradas por parte dos 
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Auditores Fiscais de Tributos, e considerando julgados e jurisprudência dos Tribunais de Contas e 

Tribunais de Justiça e Superiores pátrios, opinamos pela desnecessidade da abertura do citado 

procedimento. 

 

Processo: TC-2034/2005 (Apensos: 4279/2003, 331/2004, 2948/2004, 2091/2005, 3330/2006, 6338/2010) - 

Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - Interessado(s): CARLOS ALBERTO 

FERRARI FERREIRA (DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES - PERÍODO: 01/01 A 24/02/2003) - Decisão: 1) 

Quitação p/ Carlos Alberto Ferrari 2) Extinção de punibilidade p/ José Maria Claudio. 3) Arquivar. 
 

Entretanto, se houver dúvida do gestor municipal quanto ao posicionamento deste órgão de Controle, 

que seja remetido os autos a PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL para emissão de parecer, ponderando-

se o Relatório Preliminar de auditoria, a defesa acostada aos autos e o Relatório Final de Auditoria, em 

confronto com a Lei Municipal nº 1.044/2016 no que tange a suposta existência de falsidade nas 

informações para obtenção de gratificação de produtividade, nos termos do art. 13 da citada lei. 

 

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando nossos mais sinceros votos de estima e apreço. 

 

Atenciosamente 

 
 

JORGE FERNANDO PRATES RIBEIRO 
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE FUNDÃO 
DEC. MUN. Nº 101/2014         MATRICULA Nº 7886 
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