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São José do Calçado-ES, em 24 de outubro de 2017. 
 
 
Ato nº 36/2017 
 
 
Processo nº 3787, de 11/08/2017 
 

 

RECOMENDAÇÃO PARA NÃO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E OU DE ALVARÁ 

 

 

 

Ilustríssimo Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 

Francisco Augusto Teixeira da Fonseca 

Ilustríssima Chefe do Departamento  

Jeiza da Costa Sana Carvalho 

 

 

 

 

Em 11/08/2017, o Sr. Fausto Viana Barreto, na qualidade de Diretor Administrativo do 

Hospital São José, protocolizou requerimento endereçado à Chefe do Departamento de 

Tributação, para que (sic) “tome as devidas providências no sentido de emitir Alvará de 

Funcionamento e Localização dessa Unidade Hospitalar São José do Calçado...” (fls. 02) 

 

Em 14/08/2017, a Chefe do Departamento de Tributação devolveu os autos ao Setor de 

Protocolo, para informar ao requerente que constam débitos de sua responsabilidade e que 

o mesmo poderia juntar as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados pela Master 

Petro Serviços Industriais Ltda, referente ao ano de 2011, bem como informou que foi 

expedido o Alvará provisório até o dia 30/06/2017 em face da configuração incorreta do 

sistema da E&L, que não permitira verificar os débitos. (fls. 04) 



 
 

 

 

Prefeitura Municipal de São José do Calçado 
Estado do Espírito Santo 

Controladoria Geral do Município 

 

Praça Pedro Vieira, 58, Centro, CEP 29470-000, CNPJ nº 27.167.402/0001-31 

 www.pmsjc.es.gov.br – www.controladoria@pmsjc.es.gov.br 
 

 
 

         

 

Em 13/09/2017, o requerente juntou várias notas fiscais e comprovantes de depósitos em 

favor do Município, a título de ISS, com alguns recusados por falta de confirmação do 

depositante. (fls. 05 33) 

 

Em 15/09/2017, a Chefe do Departamento de Tributação devolveu novamente ao Setor de 

Protocolo para que o Requerente solicitasse o DAM referente para recolhimento de ISS, cujo 

comprovante não confere com a nota fiscal apresentada, com ciência do interessado em 

25/09/2017. (fls. 34) 

 

Em 25/09/2017, o Requerente juntou a documentação solicitada. (fls. 35/38) 

 

Em 25/09/2017, a Chefe do Departamento de Tributação encaminhou os autos à 

Procuradoria Geral do Município, ressaltando que, apresentada a documentação solicitada, 

a Empresa Master Petro, que prestou serviços para o Hospital São José, e como deveria 

proceder ante o pedido de Alvará de Licença e Funcionamento da tomadora do serviço, pelo 

fato de haver Execução Fiscal em face da Empresa prestadora. (fls. 39) 

 

Em 02/10/2017, a Procuradoria Geral do Município sugeriu à Chefe do Departamento de 

Tributação, o encaminhamento à Controladoria Geral do Município para emissão de Parecer, 

justificando ter ocorrido reunião no dia 11/08/2017 (antes do presente requerimento), com 

este Controlador, o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Francisco Augusto 

Teixeira da Fonseca, o Diretor Administrativo do Hospital, ora requerente, Fausto Viana 

Barreto, e o Procurador Adjunto do Município, Lucas Silveira Barreto Castilholi (que 

subscreveu o despacho), recebida pela Chefe do Departamento de Tributação em 

04/10/2017. (fls. 40) 

 

Em 04/10/2017, a Chefe do Departamento de Tributação encaminhou os presentes autos ao 

Controlador Geral do Município, “para as devidas providências”, “conforme parecer da 

procuradoria”. (fls. 41) 

 

Em 17/10/2017, o Controlador passou a analisar os presentes autos. 

 

Este é o Relatório. 
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Pois bem, notório é que o Hospital São José, após grandes reformas por determinadas 

Empresas, bem como tendo contratado várias outras Empresas em outros ramos de 

serviços, na qualidade de tomador de serviços, efetuou todos os pagamentos pelos serviços 

de forma irresponsável, para não dizer até criminosa, sem a expedição das certidões 

negativas e ou sem a retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS). 

 

O Controlador Geral do Município ora subscritor, quando ocupava o cargo de Procurador 

Geral do Município (2005/2008), procurou a direção do Hospital São José por diversas vezes 

(Altanor Lobo Diniz e Sebastião Braz Teixeira), para retivessem o ISS das obras lá realizadas e 

recolhessem aos cofres do Município, já que os pagamentos são procedidos pelo Setor de 

Pagamento do referido Hospital. 

 

Esse Controlador também descobriu uma verba de R$300.000,00 (trezentos mil reais) que 

ainda estava em poder do Estado do Espírito Santo, com o fito de pagar uma obra realizada 

pela Estrutural. Dirigiu-se, então, ao Secretário de Estado da Saúde à época, Anselmo Tozi, 

para que o Estado “segurasse” uns dias para que a Procuradoria Geral do Município buscasse 

o seqüestro de tal verba, contudo, no dia seguinte o referido Secretário liberou o valor à 

referida Empresa. 

 

Há uma imensa responsabilidade do Estado, também, que repassava a verba ao Hospital e 

esse pagava sem as quitações com o Município, sem as certidões negativas, além de não 

cumprir sua obrigação, que era e é o de reter o ISS e recolhê-lo ao Município. 

 

Se há notas fiscais de prestação de serviços ao Hospital São José para que se calcule o 

imposto devido, é por obra e graça do Município, que tem que “correr atrás” para consegui-

las, como ocorreu com a Estrutural. 

 

Esse Controlador Geral, então Procurador Geral, promoveu a execução fiscal de nº 0000460-

74.2005.8.08.0046, nessa Comarca, em 24/12/2005, com o valor inicial de R$141.424,00 

(cento e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais), cujo débito atualmente 

ultrapassa (e bem) a meio milhão de reais, que é de responsabilidade do Hospital São José, 

assim como o débito deixado pela Master Petro Serviços, também em execução judicial, em 

torno de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 
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Há previsão, tanto no Código Tributário atual quanto no revogado, da responsabilidade dos 

tomadores de serviços, que são qualificados como substitutos tributários e não apenas como 

responsáveis solidários. Diz o Art. 121, que “Será responsável pela retenção e recolhimento 

do Imposto todo aquele que, mesmo incluído nos regimes de imunidade ou isenção, se 

utilizar de serviços de terceiros...”. Diz o Art. 122 que “Devem proceder à retenção e 

recolhimento do Imposto em relação aos serviços tomados, os seguintes responsáveis, 

qualificados como substitutos tributários: I - as pessoas jurídicas beneficiadas por 

imunidade tributária; II - as entidades ou órgãos da administração direta, autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista do poder público federal, 

estadual e municipal; III - as empresas concessionárias ou permissionárias de serviço 

público...”. 

 

Quanto à execução em face da Estrutural, essa Controladoria encaminhará ofício à 

Procuração Geral do Município para o devido prosseguimento, eis que estava suspensa 

aguardando recurso no STJ, que foi rejeitado por aquele Tribunal. 

 

Quanto a quaisquer certidões e ou alvarás em favor do Hospital São José, só poderão ser 

emitidas favoravelmente com o pagamento dos débitos referenciados. 

 

Recomendo, finalmente, que seja dado conhecimento ao Procurador Geral do Município e 

ao Prefeito Municipal. 

 

É como pugna esse Controlador Geral. 

  

Atenciosamente. 

  

José Carlos Bernardes 
Controlador Geral 

Decreto nº 5.523/2017 


