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Memorando CGM Nº 151/2019. 

 

João Neiva - ES, 29 de novembro de 2019. 

 

Ao Excelentíssimo  
Prefeito Municipal 

Otávio Abreu Xavier  
 
 

Com cópia: 
 

SEMFA: Erlon Coutinho Pereira 
 
Tributação: Antenor Favarato 

 
De:  CGM - Controladoria Geral do Município  

 
 
Assunto: Relatório de Inspeção – Dívida Ativa Tributária e Não Tributária - 

período: janeiro/2019 a outubro/2019 – “Tabela Referencial 1, itens 1.3.5 
e 1.3.6 da IN 43/2017 do TCE-ES”.         

 

Procedimento: Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a 

integridade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária 

– Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa 

e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação. 

 

Base Legal: Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96; LC 101/2001, art. 11. 

 

1 - INTRODUÇÃO: 
 

A Controladoria Geral do Município, é um órgão de assessoramento com a 

finalidade de planejar, coordenar, orientar e controlar o programa de 

fiscalização administrativa, financeira, contábil, jurídica e de auditoria 

interna do Poder Executivo, fixadas no art. 16-B da Lei Municipal nº 

2.939/2016. 

 

Além disso, é missão do Órgão de Controle Interno prestar orientação 

pedagógica, de caráter preventivo, com vistas a combater a ineficiência na 

Administração, visando contribuir ao sucesso da Administração Pública, e 

em consonância com o disposto na “Tabela Referencial 1, itens 1.3.5 e 

1.3.6 da IN 43/2017 do TCE-ES”. 

 

A finalidade da LRF é que o Gestor aja com planejamento e transparência, 

a fim de evitar surpresas, prevenir riscos e corrigir desvios capazes de 

afetar o equilíbrio orçamentário. Daí que, imprescindível para atingir esse 
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equilíbrio, é o estabelecimento de metas, seja em relação às receitas, seja 

em relação às despesas, conforme consta no § 1º, art. 1º da LRF, a seguir: 

 

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 

Capítulo II do Título VI da Constituição. 

 

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 

de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 

Por seu turno, o art. 11, da LRF, especifica que constituem requisitos 

essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 

efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do 

ente da Federação, a seguir transcrito: 

 

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 

fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos 
da competência constitucional do ente da Federação. 

 

2 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA: 

 
O ponto de controle 1.3.5 da Tabela Referencial 1, da IN 43/2017 do TCE-

ES, que consiste em “avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a 

integridade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não 

tributária”. 

 

A dívida ativa tributária e não tributária consolidada, estão descritas no 

“Anexo XIV – Balanço Patrimonial”, bem como no “Demonstrativo da 

Dívida Ativa Tributária e Não Tributária”, extraídos do sistema E & L. 

 

Nos formulários supramencionados, constata que os seguintes valores:  

 

Dívida Ativa – 2018 (extraída do balanço patrimonial e demonstrativo da dívida 

ativa tributária e não tributária). 

- Dívida Ativa Tributária:                  R$ 1.676.462,06 

- Dívida Ativa Não Tributária:           R$ 6.018.734,96  

Total:                                             R$ 7.695.197,02 

 

Dívida Ativa – 10/2019 (extraída do balanço patrimonial e demonstrativo da dívida 

ativa tributária e não tributária). 

- Dívida Ativa Tributária:                  R$ 1.452.484,30 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii
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- Dívida Ativa Não Tributária:           R$ 4.553.075,27 

Total:                                             R$ 6.005.559,57 

 

Desse modo, há conformidade entre os demonstrativos com as 

demonstrações contábeis.  

 

Com relação ao ponto de controle 1.3.6 da Tabela Referencial 1, da IN 

43/2017 do TCE-ES, que consiste em “avaliar se foram adotadas medidas 

com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de 

competência do ente da Federação”. 

 

Conforme consta no demonstrativo da dívida ativa tributária e não 

tributária e no balanço patrimonial, a Dívida Ativa Tributária, está sendo 

reduzida de forma sistemática, porém, de maneira acanhada, conforme 

abaixo: 

 

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: 

- 31/12/2018: R$ 1.676.462,06 

- 31/10/2019: R$ 1.452.484,30 

 

Assim, a dívida ativa tributária, em 2019, recuou 13,36% em relação ao 

ano de 2018, no período de 10 (dez) meses. 

 

Com relação à Dívida Ativa Não Tributária, conforme consta nos 

demonstrativos e nas demonstrações contábeis, também está sendo 

reduzida de forma sistemática, porém, de maneira mais acelerada, 

conforme abaixo: 

 

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: 

- 31/12/2018: R$ 6.018.734,96 

- 31/10/2019: R$ 4.400.939,67 

 

Assim, a dívida ativa não tributária, em 2019, recuou 24,35% em relação 

ao ano de 2018, no período de 10 (dez) meses. 

 

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA: 

- 31/12/2018: R$ 7.695.197,02 

- 30/06/2019: R$ 6.005.559,57 

 

Assim, a dívida ativa tributária e não tributária, em 2019, recuaram 

21,96% em relação ao ano de 2018, no período de 10 (dez) meses. 

  

Com relação às medidas adotadas pelo ente Público com vistas à cobrança 

da dívida ativa e dos demais créditos tributários, o Setor de Receita 

Municipal, informa, por meio do Memorando Tributação/PMJN Nº 
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041/2019, as seguintes medidas adotadas: 

 

“- Cobrança administrativa em massa dos contribuintes; 

- Controle gerencial sobre o resultado da cobrança administrativa; 

- Procedimento de identificação do devedor par aos casos em que a 

notificação não tenha sido entregue por falta de endereço completo; 

- Procedimento de revisão cadastral (CPF) dos cadastros incompletos; 

- No ano de 2019 foram enviadas 1051 notificações aos contribuintes 

inscritos em dívida ativa, os mesmos terão um prazo para negociação, 

não cumprido o prazo serão encaminhados para cartório de protesto e 

execução judicial. 

No ano de 2018 foram encaminhadas ao protesto 1598 títulos e 116 

para execução judicial”. 

 

Desse modo, a dívida ativa tributária e não tributária, vem apresentando 

considerável redução no exercício 2019, donde se conclui, que está 

existindo efetividade nas medidas adotadas pelo ente Público. 

 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Assim, a Controladoria Municipal apresenta o presente relatório de 

inspeção para ciência de V.Sas., bem como, recomenda que continuem 

observando os pontos de controles, itens 1.3.5 e 1.3.6 da Tabela 

Referencia 1, da IN 43/2017 do TCE-ES, para maior efetividade nas 

cobranças das dívidas ativas. 

 

OBS: Em anexo, Planilha de Dívida Ativa – Consolidada; Anexos XIV – 

Balanço Patrimonial; Demonstrativos da Dívida Ativa Tributária e Não 

Tributária, os quais foram a base da presente inspeção.  

 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

Fernando Caetano Trivilin 

Subcontrolador Administrativo, Contábil, Financeiro e Orçamentário  

Decreto nº 6.493/2018 

 

 

Wenderson Antônio da Silva Fávaro 

Subcontrolador Jurídico e de Auditoria 

Decreto n° 7.042/2019 

 

 

Thaiz Silva Gripa 

Assistente de Controladoria 


