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RESUMO

Trata-se de Auditoria Especial na modalidade conformidade solicitada para o

Processo nº 5.007/2021, oriundo de denúncia realizada na Ouvidoria Municipal.
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1 INTRODUÇÃO

A Controladoria Interna foi instituída através da Lei Municipal nº 1.411/2011

tendo atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando a

avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por

intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e

patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, quanto a legalidade, a

legitimidade, a economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Em consonância ao disposto na Lei Municipal nº 1.464/2012 em seu art. 4º o

qual prevê o recebimento de denúncias pela Controladoria Municipal, ainda consta

nas atribuições do Auditor Público Interno, conforme Lei Municipal nº 2.334/20, a

atribuição de “apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares,

inclusive os decorrentes de denúncias, praticados por agentes públicos ou privados, na

utilização de recursos públicos municipais e, quando for o caso, recomendar às

autoridades competentes as providências cabíveis”.

A Instrução Normativa SCI 013/2018 estabeleceu os procedimentos a serem

adotados no recebimento de denúncias. Para tanto, foi admitido a denúncia pelo

Controlador Geral, conforme expresso no item 2.1.4 da referida normativa.

Fora remetido para esta auditora a fim de realizar uma auditoria sobre o

cumprimento das exigências contidas na Lei nº 1.281/2010.

1.1 VISÃO GERAL DO OBJETO

A denúncia recebida pela Ouvidoria Municipal, NUP 00938.2021.000286-02,

através de Telefone e na forma anônima, retrata a reclamação nos termos a seguir:
“uma comerciante que se instalou na praça pública principal da cidade com
seu trailer azul, na semana passada a referida comerciante estava localizada
dentro da praça, após as reclamações ela se instalou na via pública, e ao
invés de retirar seu veículo durante a noite, ele permanesse no local,
criando assim um endereço fixo.
Merece destaque o fato dela ter requerido energia elétrica fixa para o seu
trailer (ligado ao poste de energia da via pública), demonstrando assim, o
caráter permanente que ela deseja exercer. Ficando demonstrado também
que não se enquadra em um food truck.
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Sendo assim, requeiro a intervenção da Prefeitura, pois os comerciantes
não podem tomar para si uma parte da via pública.”

Foi aberto Processo administrativo nº 5.007/2021 pela Ouvidoria Municipal.

Assim os autos foram remetidos ao Controlador Geral, que os encaminhou à

Secretaria de Gabinete, informando que já havia denúncia similar anterior, da qual

não havia sido aberto Processo, pois já havia no Processo nº 8.587/2020 sido

solicitado pela Ouvidoria manifestação da Secretaria de Turismo. Ainda, a mesma

informou neste processo que foi atendida à solicitação de retirada do trailer. Foi ainda

juntado pelo Controlador as fls. 09/011 fotos do trailer estacionado em via pública,

sem remoção diária, o qual entende que não configura comércio ambulante.

Desta feita, o processo foi encaminhado ao Prefeito Municipal que requereu à

Secretaria de Fazenda manifestação.

O Secretario de Fazenda remeteu-o à SUPTRI nos termos “Para verificar a

situação do Trailer, se tem autorização para desempenhar atividade no local, informar

o horário que o mesmo fica estacionado no local. Informar também a base para

instalação do mesmo no local”.

Após o Subsecretário da Fazenda responde que:
“Pedido de alvará em andamento em nome Sr. Geferson Prate Necolau
Lopes, Inscrição Municipal nº 70.032, conforme Lei nº 1281/2010, art. 32.
Conforme conversa por telefone com o Sr. Geferson fora questionado
sobre a não retirada do equipamento do local, o mesmo alegou defeito no
reboque utilizado para o mesmo (conforme foto 13). Tendo o mesmo dito
que ira retirar assim que o mesmo estiver concertado. Em relação ao
horário de funcionamento o mesmo pediu de 09.00 hs as 20.00 hs.” (grifo
nosso)

Consta assim até a presente data no Processo:

 CI/PMSMJ/OUVIDORIA nº 309/2021 - fl 001

 NUP 00938.2021.000286-02 - fl. 003

 Cópia de despacho do Processo nº 8587/2020 - fl 004

 Cópia OF/PMSMJ/SECTUR Nº 007/2021

 Fotos do Trailer - fls 007 a 011 e 013

 Documento de Informações do Contribuinte - fl 012

 Documento de resposta na Ouvidoria - fl. 015

 Cópia do Processo nº 4.025/2021 - fls. 017 a 036
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1.2 OBJETIVOS, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E QUESTÕES DE AUDITORIA

O objetivo do presente trabalho é verificar a conformidade da autorização para

comércio ambulante ou eventual requerida no Processo nº 4.025/2021, o qual foi

desígnio de denúncia realizada na Ouvidoria Municipal.

Assim o comércio ambulante ou eventual no Município de Santa Maria de

Jetibá é regido pela Lei Municipal nº 1.281/2010 que Dispõe sobre a atividade do

Comércio Ambulante ou Eventual no Município de Santa Maria De Jetibá – ES e dá

outras providências. Ainda regido pela Código Tributário Municipal (CTM) - Lei

Complementar Municipal nº 1.876/2016.

A principal questão de auditoria a ser respondida é: O Processo nº 4.025/2021

seguiu as regras estabelecidas na Lei nº 1.281/2010 e no CTM?

Assim os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de

Auditoria, na forma regulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,

bem como em conformidade com as disposições constitucionais e legais, tendo como

escopo a verificação documental, entrevistas e questionamentos.

1.3 PROCESSOS FISCALIZADOS

Os trabalhos de Auditoria devem ser desenrolados seguindo parâmetros

relativos à pessoa do Auditor, este profissional deve pautar-se por alguns princípios a

saber, imparcialidade, independência funcional, objetividade, conhecimento técnico e

capacidade profissional, comportamento ético, sigilo, descrição e ainda

desenvolvimento profissional contínuo.

Pautando-se nos princípios elencados anteriormente foram analisados

documentos fornecidos nos Processos nº 5.007/2021, nº 4.025/2021 e nº 8.587/2020.

No Processo nº 5.007/2021 sua inicial se deu com a denúncia na Ouvidoria

Municipal.

O Processo nº 4.025/2021 se inicia com o requerimento do Sr. Geferson Prate

Necolau Lopes em 05/05/2021 requerendo ponto de venda de doces e sorvetes na

Praça Florencio A. Berger.
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O Processo nº 8.587/2020 trata-se de requerimento da Sra. Laurita Aparecida da

Silva Correa em 08/10/2020 pedindo um ponto de sorvete na pracinha do centro,

porém com um reboque pequeno de 2 metros quadrados. Este mesmo foi alvo de

denúncia, conforme cópia de email as fls. 019 enviado em 27/05/2021, derivado da

Controladoria Geral. Neste o Controlador Geral encaminhou solicitando a retirada do

trailer.

Através do OF/PMSMJ/SECTUR Nº 007/2021 de 31/05/2021 foi solicitado

pelo Secretário de Cultura e Turismo a retirada do Trailer ao cidadão.

Já no Processo nº 4.026/2021 a Sra. Laurita Aparecida da Silva Correa na data

de 05/05/2021 informou desistência do ponto requerido, tendo sido encaminhado pelo

Subsecretario da Fazenda à Secretaria de Turismo em 27/05/2021.

A conexão entre os processos nº 8.587/2020 e nº 4.025/2021 a priori é a

utilização do mesmo equipamento “Trailer”, conforme demonstra-se nas fotos tiradas

em ambos os processos e no de nº 5.007/2021.

1.4 OBJETIVO E QUESTÕES

O objetivo da fiscalização foi auditar o Processo nº 4.025/2021. Para cumprir o

objetivo proposto, foram definidas as seguintes questões:

QA01 - O Processo nº 4.025/2021 seguiu as regras estabelecidas na Lei nº 1.281/2010

e no CTM?

1.5 METODOLOGIA UTILIZADA E LIMITAÇÕES

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria

Governamental (NAG), adotadas como Norma Geral de Auditoria pelo TCEES, e

com observância às normas e padrões estabelecidos pelo TCEES. Nenhuma restrição

foi imposta aos exames. A equipe técnica não encontrou limitações de escopo na

fiscalização.
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1.6 ESTIMATIVA DO VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS

Não foram mensurados os recursos fiscalizados devido ao escopo da presente

auditoria.

1.7 BENEFÍCIOS ESTIMADOS DA FISCALIZAÇÃO

Caso sejam adotados os encaminhamentos propostos neste trabalho, estima-se o

benefício no tópico a seguir descrito.

1.8 CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES OU IMPROPRIEDADES

As irregularidades e impropriedades observadas no Processo deverão ser

extirpadas nas futuras autorizações de comércio ambulante ou eventual e ainda

naqueles que estiverem vigentes e os possuírem.

1.9 PROCESSOS CONEXOS

Processos nº 5.007/2021 (Denúncia na Ouvidoria Municipal) e nº 8.587/2020.

2 ACHADOS

Em decorrência da investigação das questões apresentadas, foram obtidos os

achados a seguir descritos para o questionamento apresentado.

QA01- O Processo nº 4.025/2021 seguiu as regras estabelecidas na Lei nº 1.281/2010

e no CTM?
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2.1 CRITÉRIOS

Lei Municipal nº 1.281/2010

Lei Municipal nº 1.876/2016

Decreto-Lei nº 2.041/1940

2.2 OBJETOS

Processo nº 4.025/2021

2.3 SITUAÇÃO ENCONTRADA

Conforme disposição expressa no art. 1º da Lei nº 1.281/2010, temos:
“Art. 1º. Para efeito desta Lei considera-se comércio ambulante ou
eventual, o exercício temporário de venda a varejo, de pequenas
mercadorias e/ou serviços, por conta própria, em vias e logradouros
públicos.”

Ainda temos no Código Tributário Municipal (CTM) - Lei Complementar nº

1.876/2016 - em seu art. 294, parágrafo único, incisos I e II a conceituação do

comércio ambulante e eventual, nos termos a seguir disposto:
“I. Comércio Eventual é aquele localizado em um ponto fixo, por prazo
determinado e sujeito ao Alvará de Localização e Funcionamento;

II. Comércio Ambulante é aquele sem localização fixa, executado através
de veículos não motorizados e cujo Alvará de Localização e Funcionament
o não é provisório.”

Assim conforme verifica-se do Processo nº 4.025/2021, a autorização que se

requer é a de Comércio ambulante e não de Comércio Eventual que deveria se dar por

prazo determinado, o que não se demonstrou nos autos sua intenção.

Desta forma o Comércio Ambulante nos termos do CTM deve se dar sem

localização fixa e por veículos não motorizados, dos quais o Alvará não é provisório

(art.294, parágrafo único, inciso II) .
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Já na Lei Municipal nº 1.281/2010 temos no art. 1º a limitação de comércio

ambulante ou eventual ao exercício temporário de venda a varejo de pequenas

mercadorias e/ou serviços.

A disposição de exercício temporário encontra-se conflituosa com o CTM, uma

vez que neste o comércio ambulante condiciona ao alvará não provisório.

Segundo a lição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior1 a antinomia jurídica ocorre

quando “(...) a oposição que ocorre entre duas normas contraditórias (total ou

parcialmente), emanadas de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo,

que colocam o sujeito numa posição insustentável pela ausência ou inconsistência de

critérios aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros de um ordenamento dado.”

Se utilizarmos o critério cronológico ou hierárquico frente a antinomia

apresentada, o requerimento apresentado nos autos não atenderia aos requisitos de

comércio ambulante do CTM, uma vez que sua localização não pode ser fixa,

conforme denotasse do requerimento apresentado, reforçado pela instalação elétrica

que se apresenta nas fotos.

Se utilizarmos o critério da especialidade não está comprovado nos autos que

atende o critério de exercício temporário.

Foi observado o requisito de o requerimento ser formalizado por Pessoa Física

ou Jurídica (MEI) (art. 2º da Lei nº 1.281/2010).

Não consta nos autos a comprovação do pagamento da taxa de licença para

comércio eventual ou ambulante ou a comprovação em uma das hipóteses do art. 23

da Lei nº 1.281/2010 ou do art. 299 da Lei Complementar nº 1.876/2016 (CTM),

contudo a atividade pode estar enquadrada nos termos dispostos na Lei nº 13.874/19

(Lei da Liberdade Econômica) e Decretos nº 247/2016 e nº 1.018/2019, fato que

precisa ser informado pelo setor competente.

Não consta nos autos informação que possa comprovar se tratar de única

licença conforme art. 4º da Lei nº 1.281/2010.

O tipo de comércio ambulante em local fixo requerido no processo não possui

autorização na Lei nº 1.281/2010 e na Lei nº 1.412/2011 para o local indicado,

conforme disposto no art. 5º, art. 35-A e Anexo I da Lei nº 1.281/2010.

1 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 2ª ed. São
Paulo: Atlas, 1994, p.211.
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A disposição do art. 7º, caput da Lei nº 1.281/2010 mostrou-se não atendida,

conforme demonstrou-se pela foto 013 e pelo despacho no verso da fl 02, onde se

alegou que não foi retirado o trailler por conta de defeito no reboque utilizado.

Ainda a disposição do parágrafo único do art. 7º da Lei nº 1.281/2010 veda

expressamente o uso de trailler no comércio ambulante.

A vigilância sanitária vistoriou o local e em seu relatório consta

condicionantes a serem cumpridas, conforme disposto no art. 8º da Lei nº

1.281/2010.

Conforme disposto no art. 10 da referida Lei não se pode conceder

autorização de comércio ambulante nas proximidades de monumentos públicos,

como é o caso em questão.

A autorização solicitada para comércio ambulante ou eventual depende de

autorização expedida pelo Chefe do Executivo e ainda a autoridade competente da

Secretaria Municipal de Finanças (atual Secretaria de Fazenda) examinar o pedido

inicial e concluí-lo no prazo de 30 dias da data do protocolo. Assim no Processo em

exame, não há fora observado o prazo, não há no processo o trâmite regular pelo

Secretario da Fazenda e tampouco a autorização pelo Prefeito Municipal.

Quanto aos documentos solicitados para o pedido inicial constantes do art. 16

da Lei nº 1.281/2010, há no processo cópia da CNH, comprovante de residência do

mês de março/2021, cópia das páginas de identificação da CTPS, uma declaração de

idoneidade moral. Não há no processo: uma foto 3x4, comprovante de residência

há mais de três anos, declaração do interessado sobre a natureza e origem da

mercadoria que se pretende comercializar, prova de que não tem renda superior

a um salário mínimo (declaração de duas pessoas idôneas), atestado de saúde,

comprovante de pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento e comprovante

de Taxa de Ocupação de Vias e Logradouros Públicos.

Ainda se mostra razoável que seja requerido na Carteira de Trabalho a cópia

das páginas de vínculos empregatícios.

Conforme anteriormente relatado o objeto do processo em análise não se

enquadra no conceito de comércio ambulante do CTM e da Lei nº 1.281/2010 e ainda

por possuir vedação expressa de uso de trailler no art. 7º, parágrafo único, não se

mostra possível a aplicação do art. 32 da Lei nº 1.281/2010 ao caso concreto,
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conforme indicado pelo Subsecretario da Fazenda as fls. 002 - verso do processo nº

5.007/2021.

2.4 EFEITOS:

Autorização irregular.

2.5 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO:

Recomenda-se utilizar-se do art. 25 da Lei nº 1.281/2010, com a retirada

imediata da irregular autorização.

Ainda se caso a autoridade competente da Secretaria de Fazenda não o faça,

recomenda-se que o Prefeito Municipal tome as devidas providências.

Seja requerido a Secretaria Jurídica manifestação quanto a antinomia

apresentada e a solução adequada a ser adotada.

Seja regulamentado a Lei nº 1.281/2010 através de Instrução Normativa em

conformidade com o art. 43 da referida legislação, com a observação de que Cargos

de Fiscalização só podem ser ocupados por servidores efetivos, porque o Poder de

Polícia é indelegável. O cargo em comissão não pode atuar como fiscal, deve exercer

as atividades do cargo comissionado, referente à chefia, direção ou assessoramento.

Assim o art. 78 do Código Tributário Nacional, prevê como segue:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável,
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.(grifo nosso)
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Ainda seja observado o disposto no art. 15 da Lei nº 1.281/2010, a disposição

do art. 15, III da Lei nº 1.944/2017 e as atribuições dos cargos disposta na Lei nº

2.334/2020, bem como as atribuições dos cargos de poder de polícia.

Seja analisado se há interesse público de novos locais e novas atividades

ambulantes, se caso houver, promover a alteração da legislação municipal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, sugerimos que o Prefeito Municipal tenha conhecimento deste relatório,

e também que deem ciência ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo que é aquele que possui jurisdição das atividades deste Ente sob a ordem de

controle externo cumprindo seu papel de auxiliar da Câmara Municipal, bem como o

mesmo seja publicado no Portal da Transparência deste ente municipal, cumprindo

assim o princípio da publicidade estampado na Constituição Federal.

É o relatório.

Santa Maria de Jetibá, (ES), 05 de Julho de 2021.

_________________________________

Priscila Jacob Knaak
Auditora Pública Interna

Matrícula 052837
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