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Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2018

no Setor de Tributação (PMI)

abrangendo os atos de gestão praticados no período de 

fevereiro 2018. 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais. 

 

A modalidade de auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

amostragem com objetivo de certificar

tributação, relativos à NF cancelada, recolhimento de imposto IPTU e licença 

de localização e alvará de funcionamento

adotados e a eficiência e segurança dos 

 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

achados encontram-se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI).
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Apresentação 
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foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

onstitucionais e legais.  

A modalidade de auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

em com objetivo de certificar-se dos atos praticados no setor de 

NF cancelada, recolhimento de imposto IPTU e licença 

de localização e alvará de funcionamento; avaliando os procedimentos 

adotados e a eficiência e segurança dos controles internos. 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI).

Márcia Regina Araú
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1 – ROL DE RESPONSÁVEIS: 

 

RESPONSÁVEIS CARGO/FUNÇÃO CPF/CNPJ ENDEREÇO 

Elielson Suchi 

Gerente 

administrativo 

tributário 

789301707-49 

Rua Dr Antônio 

Barroso Gomes, 

02, Bairro Cohab, 

Ibiraçu 

    

 

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2018, foi realizada auditoria,  

entre os dias 20/03/2018 a 22/05/2018, abrangendo os atos de gestão 

praticados no período de agosto 2017 a fevereiro 2018. 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais, tendo como escopo a verificação 

documental dos seguintes pontos de auditoria: 

 

• Notas Fiscais (NFs) canceladas e motivo do cancelamento; 

• Emissão e cobrança de IPTU; 

• Emissão de alvará de localização e funcionamento; 

 

 

3 – OBJETIVOS: 

 

Verificar se os atos de gestão realizados no setor de Tributação da Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu (PMI), relativos ao escopo acima definido, atendem aos 

preceitos estabelecidos na legislação em vigor, em especial ao que dispõe a 
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Lei Municipal 2.743/206 – Código Tributário do Município de Ibiraçu, Instruções 

Normativas (IN) STB 02/2015 e 05/2015. 

 

4 – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA: 

 

Os procedimentos adotados pela equipe técnica foram desenvolvidos em 

conformidade com aqueles estabelecidos no Programa de Auditoria nº 

001/2018. 

Para início das atividades de auditoria foi solicitado ao setor responder um 

check list para diagnosticar possíveis achados. 

A partir das informações obtidas na fase de planejamento e, considerando 

ainda, as constatações em campo, definimos para cumprimento do Plano de 

Auditoria nº 001/2018, a análise de dados obtidos no setor, entrevista e 

acompanhamento dos trabalhos.  

 

Foi objeto de observação e análise ainda a organização, instalações, arquivos, 

equipamentos, bem como a quantidade, a qualificação e a experiência dos 

servidores que ali prestam serviço. 

 

5 – ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

5.1 – NOTAS FISCAIS CANCELADAS E MOTIVO CANCELAMENTO: 

Á princípio, ausência de irregularidades. As NFs canceladas no período 

apresentam justificativas regulares e permitidas, como, por exemplo, dados 

incorretos no momento da emissão da NF. 

 

5.1.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

A princípio, não encontrada. Observância da legislação pertinente à matéria. 
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5.2 – EMISSÃO BOLETO/ ENTREGA E COBRANÇA DE IPTU: 

 

O município de Ibiraçu tem uma relação de 2.957 contribuintes/imóveis 

cadastrados. Deste total aproximadamente 100 imóveis tem direito a isenção 

de pagamento do imposto. Do restante dos imóveis cadastrados 50% dos que 

deveriam pagar o IPTU não pagam. 

Os boletos/carnê de pagamento do IPTU são confeccionados e emitidos com 

base nos dados cadastrados no computador do setor de tributação. 

Os boletos são confeccionados e após impressos, este ano (2018) foram 

cadastradas 3 pessoas para efetuar a entrega; sendo pagas por quantidade de 

carnê entregue, um valor individual de 2,00 R$ por cada unidade de entrega 

realizada; pagamento efetuado por RPA.  

Foi impresso um total de 2.957 carnês; os carnês começaram a serem 

entregues no dia 28/03/18 e 02/04/2018; com vencimento em 10/05/2018. Foi 

solicitado que a entrega começasse de forma imediata com prazo de entrega 

de todos os carnês nos prazo aproximado de 15 dias. 

A partir do recebimento do carnê de IPTU o munícipe que tem direito a isenção 

traz cópia de todos os documentos necessários para dar entrada em processo 

de solicitação de isenção no setor de protocolo.  

Depois de protocolado vai para o setor de tributação verificar se tem dívida 

ativa, depois encaminha para o setor de postura e obras, que após analisar 

processo encaminha para ação social, que verifica a veracidade das 

informações prestadas e encaminha ao setor jurídico que após análise e 

parecer encaminha ao setor de finanças, que envia ao setor de tributação. 

Após transcorrer todas as etapas necessárias é deferido ou indeferido o pedido 

de isenção para fazer a baixa no sistema. 
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Importante ressaltar que, em entrevista e acompanhamento do setor durante 

auditoria, foi avaliado que este processo de solicitação de isenção têm 

demorado por demais, chegando algumas vezes no exercício seguinte 

resposta de processo de solicitação de ano anterior. 

 

5.2.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

A princípio não encontrada. Observância da legislação pertinente, Lei Municipal 

2.743/2006 – Código Tributário do Município de Ibiraçu, entre outras leis 

pertinentes a matéria. 

 

5.3 – EMISSÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 

 

O município de Ibiraçu consta atualmente 1524 cadastros de taxa de licença, 

localização e funcionamento, deste total, 925 estão ativos. 

O procedimento/rotina para conseguir o Alvará de Localização e 

Funcionamento segue os seguintes passos.  

1º passo: trazer todos os documentos necessários no setor de protocolo e dar 

entrada solicitando o Alvará. 

2º passo: o protocolo encaminha para o setor de tributação verificar se tem 

débitos. 

3º passo: após análise do setor de tributação é encaminhado para o setor de 

postura e obras dar andamento ao processo (análise, o cadastro e todas as 

outras providências necessárias). 
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4º passo: após realizar todo o procedimento necessário o setor de postura e 

obras encaminha para o setor de tributação finalizar o processo e fazer a 

emissão do alvará. 

Durante processo de auditoria foi verificado por meio de oficio nº 012/2018 

enviado ao setor de obras e postura responsável pela fiscalização dos 

alvarás de construção e outros; que com o déficit de pessoal no setor, a fiscal 

fica impossibilitada de cumprir um cronograma regular de fiscalização, vez que 

a funcionária não atende apenas demanda de fiscalização.  

Informaram ainda, que todas as denúncias recebidas são devidamente 

atendidas, desta forma, as demandas são atendidas e a fiscalização é 

realizada juntamente as outras atividades desenvolvidas pela servidora. 

Importante ressaltar ainda que, em resposta ao oficio nº 013/2018; o setor de 

vigilância sanitária respondeu que a fiscalização de alvarás emitidos ocorre 

por solicitação do requerente, por denúncia ou reclamações e quando da 

emissão do Alvará de localização e funcionamento. 

Que cada estabelecimento deve receber uma visita anual, mas as fiscalizações 

acontecem conforme a necessidade e complexidade de cada estabelecimento; 

e que existe a parceria de troca de informações com o setor de tributação para 

o bom andamento do serviço. 

Uma fiscalização mais eficaz dos setores trará mais agilidade, efetividade, 

eficiência e confiabilidade nas rotinas de trabalho dos setores de postura e 

obras e vigilância sanitária. 

 

 

5.3.1 - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 
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A princípio não encontrada. Observância da legislação pertinente, Lei Municipal 

2.743/2006 – Código Tributário do Município de Ibiraçu, entre outras leis 

pertinentes a matéria. 

 

5.4- RESUMO DA VERIFICAÇÃO DO LOCAL E DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS: 

 

O setor de Tributação de Ibiraçu possui atualmente 03 servidores, sendo; 

Elielson Suchi – gerente administrativo tributário, ocupante de cargo 

comisionado; 

Jeferson Furtado Ferreira – fiscal de rendas, ocupante de cargo efetivo; 

Indiana Gomes da Silva, estagiária. 

O local é amplo mas precisa de alguns reparos na porta, fechadura  e paredes. 

A porta só fica fechada se estiver na chave, desta maneira, durante o 

expediente tem uma entrada de ar quente pela fresta da porta o tempo todo, 

aumentando o consumo de energia para manter o ambiente climatizado. 

 

5.5- OUTROS ACHADOS 

 

Durante o período de auditoria foi identificado um trabalho individualizado dos 

setores (tributação, obras e postura  e vigilância sanitária).  

O ideal seria que estes setores fizessem um trabalho com maior integralização 

de ações, trocando informações importantes para o melhor desenvolvimento 

dos trabalhos e melhores resultados para o município. A falta de parceria, de 

comunicação entre os setores  também tem dificultado a celeridade e 

efetividade dos trabalhos. 

 

Outro ponto analisado e que precisa de atenção especial foi à falta de 

numeração das construções urbanas e a falta de atualização cadastral dos 

imóveis do município. 

Uma maneira de solucionar o problema é o recadastramento imobiliário. 
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Realizar processo de licitação com a finalidade de contratar empresa 

especializada para este fim é de suma importância para regularizar a situação 

dos imóveis do município e aumentar arrecadação municipal. 

 

5.5.1 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 

 

OBJETIVOS  

 

O objetivo geral do projeto de Atualização do Cadastro Municipal da Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu (PMI) é elaborar o recadastramento imobiliário municipal. 

Este recadastramento será o suporte básico para implementar um sistema de 

informações que inclua as características dos terrenos, das edificações, da 

área ocupada, o tipo e o padrão da construção e outras que estejam 

relacionadas à base físico-territorial, substrato para o lançamento de valores 

tributários. 

Além das características dos imóveis, o cadastro deverá conter também 

informações sobre o local em que se localiza o imóvel: localização da quadra 

em que estiver contido e identificação do setor fiscal, características da via ou 

logradouro público, como pavimentação, existência e frequência da coleta do 

lixo, uso e grau de aproveitamento do solo. 

Além do objetivo geral, há outros objetivos, dentre os quais se destacam: 

a) possibilitar o aumento da arrecadação tributária municipal, utilizando forma 

mais eficiente à capacidade tributária própria da PMI; 

b) aumentar o controle sobre as finanças locais tornando o município menos 

dependente das transferências intergovernamentais; 

c) verificar e utilizar forma mais eficiente à relação custo/benefício por região. 

 

O recadastramento imobiliário vai atingir metas bem específicas, dentre as 

quais: aumentar a confiabilidade do cadastro em pelo menos 80%, e realizar 

correção da Dívida Ativa através de uma cobrança inicialmente amigável, mas, 

se for preciso, judicial. 
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Uma das necessidades averiguadas no setor de tributação da PMI é de 

treinamento in loco dos servidores de forma efetiva e prática com duração 

mínima de 03 dias para elucidar dúvidas sobre os seguintes pontos: IPTU, 

Cadastro Imobiliário, cadastro econômico, cadastro avulso, atualização de 

dívida, CDA, CDA pra protesto. 

 

6 – CONCLUSÃO: 

 

Após auditoria realizada no setor de Tributação da PMI e, diante dos achados 

encontrados, as propostas de encaminhamento desta auditoria para sanar as 

impropriedades encontradas são:  

• Maior integralização dos setores (tributação, obras/postura, vigilância 

sanitária, procuradoria); trocando informações importantes para o melhor 

desenvolvimento dos trabalhos, mais celeridade, efetividade e melhores 

resultados para o município; 

• Maior fiscalização dos alvarás de localização e funcionamento, bem 

como, dos alvarás de vigilância sanitária  e outros; pelos orgãos 

responsáveis; sendo, para isso, adotadas medidas que se fizerem 

necessário; 

• Elaborar ou contratar empresa especializada a fim de realizar o projeto 

para atualização do cadastro municipal da PMI, realizando assim o 

recadastramento imobiliário do município; 

• Treinamento dos servidores do setor tributário in loco com duração 

mínima de 03 dias para elucidar dificuldades encontradas no sistema de 

dados utilizados por eles. 

 

As recomendações apontadas aqui são medidas que se adotadas vão 

potencializar os serviços do setor, dar mais agilidade aos trabalhos, aumentar a 

arrecadação municipal, dentre outros benefícios. 

No prazo de 120 dias será realizado monitoramento da auditoria e das 

recomendações apontadas para melhoria dos serviços prestados. 
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7 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES: 

 

A princípio, irregularidades não encontradas. Observância da legislação 

pertinente, Lei Municipal 2.743/2006 – Código Tributário do Município de 

Ibiraçu, entre outras leis pertinentes a matéria. 

As recomendações propostas foram elaboradas com objetivo de melhorar as 

rotinas de trabalho, e oferecer sempre um serviço público de alta qualidade e 

eficiência.  

Os papéis de trabalho e achados encontram-se a disposição na Unidade 

Central de Controle Interno (UCCI). 

 

É o relatório. 

 

Ibiraçu (ES), 22 de maio de 2018. 

 

___________________________________ 

Márcia Regina Araújo da Silva – AMCI/PMI 

Matrícula 11589  

 


