
Relatório de Monitoramento de Auditoria Setor de Tributação. 

 

Foi realizada auditoria no setor de tributação (Processo 1212/2018) e 

encaminhado relatório final (Processo 2545/18) de acordo com o Programa de 

auditorias estabelecido para o ano de 2018.  

O processo de monitoramento foi de acompanhamento posterior concomitante 

as atividades desenvolvidas diariamente, com objetivo de detectar as 

necessidades diárias do setor e sugerir propostas e recomendações que 

possam ajudar a corrigir as deficiências apresentadas para prestar sempre o 

melhor serviço à população com qualidade e eficiência. 

 

Na realização da auditoria foram detectados os seguintes achados: 

 

1) Cadastro de imóveis desatualizados; 

2) Fiscalização pequena/escassa/precária/irrelevante/insatisfatória ou quase 

inexistente dos alvarás de funcionamento/localização emitidos; 

3) Treinamento insuficiente dos servidores lotados no setor; 

4) Pouca integralização dos setores (tributação, obras/postura, vigilância 

sanitária). 

Recomendações dadas na auditoria: 

1) Elaborar ou contratar empresa especializada afim de realizar o projeto para 

atualização do cadastro municipal da PMI, realizando assim o recadastramento 

imobiliário do município. 

2) Elaborar um plano de ação de fiscalização dos alvarás mais eficiente, que 

não atenda apenas as demandas de urgências.  



3) Treinamento dos servidores do setor tributário in loco com duração mínima 

de 3 dias para elucidar as dificuldades encontradas no sistema de dados 

encontrados pelos mesmos. 

4) Maior integralização dos setores (tributação, obras/postura, vigilância 

sanitária, trocando informações importantes para o melhor desenvolvimento 

dos trabalhos, mais celeridade, efetividade e resultados para o município.  

Outros achados: 

Ao analisar a estrutura física do setor, observou-se a necessidade de melhorias 

na estrutura do setor para um melhor atendimento a população como também 

melhores condições de trabalho aos servidores. 

São estas: 

1) Pintura de paredes,  

2) Troca de fechadura da porta principal de acesso ao local pelos munícipes, a 

referida porta está com a fechadura estragada e não fecha, estando aberta o 

tempo todo de atendimento ao publico o ar escapa pela mesma aumentando o 

consumo de energia e não mantendo uma temperatura ideal no ambiente, além 

de ruídos externos atrapalhar o trabalho interno. 

Situação encontrada no monitoramento: 

1) Cadastro de imóveis 

Não foi realizado o recadastramento imobiliário do município, nem apresentado 

um projeto/cronograma para realização do mesmo até a presente data. 

2) Fiscalização de alvarás 

Continua a fiscalização apenas para atender as demandas emergenciais ou 

denúncias sem um cronograma/ planejamento efetivo de trabalho.  

De acordo com os responsáveis existe um déficit de servidores para exercer as 

funções de fiscalização dentro de um cronograma, as demandas são atendidas 

e a fiscalização realizada juntamente a outras atividades desenvolvidas pela 

servidora.  



3)Treinamento de servidores 

Ainda continua com dificuldades vez que a empresa responsável pelo sistema 

vem com pressa para prestar atendimento e não dispõe de tempo suficiente 

para elucidar todas as dúvidas e dificuldades necessárias. O atendimento de 

suporte online não atende as necessidades existentes. 

4)Integralização dos setores 

Existe uma troca de informações básica entre os setores, mas continua cada 

setor com um trabalho individualizado sem muita aproximação. 

 

Nova recomendação: 

1) Que seja apresentado um projeto/cronograma para o recadastramento 

imobiliário, o que vai gerar retrato mais fidedigno da realidade municipal e 

ainda aumento de receita para o município. 

2) Para melhorar o trabalho de fiscalização  de alvarás é necessário colocar 

mais servidores nesta função. 

3) Treinamento dos servidores de modo suficiente para atender e elucidar as 

dificuldades encontradas na operacionalização dos sistemas, bem como de 

suas atualizações de operação. 

 

Outros achados de auditoria e monitoramento 

 

Quanto aos outros achados de auditoria que por um lapso não foram 

mencionados no relatório final de auditoria, apenas lançados na matriz de 

achados e dado orientações de forma informal e não mencionados no relatório 

final, recomendo após o monitoramento que: 



- Sejam efetuados os reparos necessários para melhorar o ambiente de 

trabalho dos servidores e atender da melhor forma ao contribuinte que ali 

chegar. 

 

É o relatório. 

 

Ibiraçu (ES), 13 de dezembro de 2018. 
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