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INTRODUÇÃO 

 
Trata-se de Relatório de Monitoramento efetuado pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Brejetuba-
ES, visando informar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quanto ao  o cumprimento do Plano de Ação, 
apresentado pelo Município, para atendimento das recomendações constantes no Relatório de Auditoria de Receitas 
Tributárias, Processo 7053/2018-4, Acórdão TC-843/2019- 1º Câmara. 

 

Desta forma, visando cumprir a determinação constante no subitem 1.2 do mencionado acórdão, esta Unidade Central 
de Controle Interno, através da Ordem de Serviço (O.S) 002/2020, passou a realizar atividades de monitoramento do 
cumprimento do Plano de Ação, alertando aos responsáveis a necessidade do cumprimento das ações apresentadas, 
solicitando documentos que comprovassem as medidas adotadas, realizando reuniões para verificações pontuais de 
cada achado de auditoria apresentado, produzindo relatório preliminar de Monitoramento, culminando, por fim, nas 
constatações presentes neste relatório, conforme segue abaixo, cujos papéis de trabalho comprovando as adoções 
de medidas saneadoras, seguem anexo:  
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RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA ORGANIZAÇÃ DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA-ES, NOS TERMOS DO PROCESSO TCE-ES 07053/2018-4 

 

 2.1 - LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DISPONIBILIZADA 
ADEQUADAMENTE PARA CONSULTA 

MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

a) SITUAÇÃO 01: 

Inexistência de 
consolidação da 
normatização 
tributária. 
 
b) SITUAÇÃO 2 
Legislação 
disponibilizada, mas 
sem identificação de 
acesso. 

 Manter consolidada a legislação tributária 
municipal em texto único para ser disponibilizado 
para consulta dos contribuintes e da própria 
administração, consignando ali todas as leis que 
foram revogando, alterando ou acrescentando 
dispositivos regulamentadores;  

 Disponibilizar acesso simplificado e de fácil 
identificação à legislação tributária disponível no 
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, 
indicando de forma expressa as principais leis 
tributárias em vigor no Município;  

O QUE será feito? 

a) Consolidação da 
legislação tributária em 
endereço eletrônico específico 
na página inicial do município. 

b) Disponibilização da 
legislação tributária com 
acesso destacado no portal. 

Como será feito? 

a) Será realizada a 
consolidação e Publicação 
das atuais normas municipais 
relativas à legislação tributária 
no endereço eletrônico 
específico. 

b) Disponibilização da 
legislação tributária em 
destaque no portal. 

Quem fará? 

Secretaria de  Finanças e 
Procuradoria Municipal em 
conjunto com o setor de TI e 
empresa responsável pela 
manutenção da legislação 
municipal no sitio eletrônico. 

Data de início da ação 
corretiva? 

Imediata 

Data de conclusão da ação 
corretiva? 

01/12/2019  

Quanto a situação 01 constatou-se que o sitio 
eletrônico do Município, contém a Aba 
“Legislação Municipal > Destaques> 
Legislação Tributária, a qual  disponibiliza toda  
a legislação tributária Municipal, de forma 
compilada. 
 
Quanto a situação 02, vê-se que a legislação 
Municipal, encontra-se compilada no sitio 
municipal, na parte “Legislação Municipal”, na 
Aba “Legislação Tributária”, podendo desta 
forma, ser acessada de forma compilada ou em 
sua norma original 

 
 Vide link: 
 

http://legislacaocompilada.com.br/brejetuba/co
nsulta-legislacao.aspx?termo=tributos 

 
Conclui-se, portanto, que foram tomadas 
providências por parte da Administração 
Municipal visando adequar o achado nos 
termos da recomendação expedida. 

(papéis de trabalho: anexo 2.1) 

 
 

 

http://legislacaocompilada.com.br/brejetuba/consulta-legislacao.aspx?termo=tributos
http://legislacaocompilada.com.br/brejetuba/consulta-legislacao.aspx?termo=tributos
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2.2- NORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DO ISS INCOMPATÍVEL COM A LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL 116/2003 

MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

SITUAÇÃO 01: 
Incompatibilidade da 
LM 260/2013 com a 
LCF 116/03 no que 
tange à regra geral do 
local do fato gerador. 
 
SITUAÇÃO 02: 

Incompatibilidade da 
norma municipal com 
o rol de serviços 
disposto na LCF 
116/03. 

 
SITUAÇÃO 03: 
Insuficiência de 
normatização que 
atribua 
responsabilidade, por 
substituição tributária, 
a tomadores ou 
intermediários de 
serviços. 

 

Atualizar a LM 260/2013 visando 
compatibilizá-la com os artigos 3º e 4º da LCF 
116/03, no que tange à regra do local de 
ocorrência do fato gerador do ISS e suas 
exceções, excluindo com isso a previsão do art. 
3° da Lei Municipal.  

 Atualizar a LM 260/2013 visando compatibilizá-
la com a lista de serviços anexa à LCF 116/03, 
incluindo a hipótese de Aplicação de tatuagens, 
piercing e congêneres item 6.06;  

 Atualizar a LM 260/2013 visando compatibilizá-
la com o artigo 6º da LCF 116/03, no que tange à 
atribuição de responsabilidade tributária, por 
substituição, de empresas tomadoras e 
intermediárias de serviços, especialmente quanto 
as disposições dos § 3° e 4° incluídos a partir da 
LCF 157/2016.;  
 

O QUE será feito? 

 

Adequação da Lei Municipal 
nos termos da LCF 116/03. 
 
 
COMO será feito? 
 

Remessa de Projeto de Lei 
visando inclusão no rol de 
serviços 
 

 

QUEM fará? 
 

Consultoria Jurídica em 
conjunto com o Setor 
Tributário. 

 
DATA de início da ação 
corretiva? 
 
Fevereiro de 2019 
 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
 
Agosto de 2019. A ação após 
implantada, deverá ser 
rotineira. 
 
 
 

Quanto a situação 01 constatou-se que foi 
encaminhado o Projeto de Lei nº 760/2020, à 
Câmara Municipal para revogação do art. 3º da 
LM 260/13, compatibilizando assim a 
Legislação Municipal com a LCF 116/03, no 
que tange ao local de ocorrência do fato 
gerador, convertido na Lei Municipal 
859/2020 
 
Quanto a situação 02, vê-se que a Lei 
859/2020, faz previsão em seu artigo 1º, faz 
previsão de inclusão do item 6.06 ao anexo I 
da LM 260/03. 
 
Quanto a situação 03, vê-se que a Lei 
859/2020, acima citada também faz previsão 
de inclusão dos §§ 3º e 4º ao art. 8º da LM 
260/03, que faz referência a substituição 
tributária de empresas tomadoras de serviços 
e intermediárias especialmente quanto as 
disposições dos §§ 3º e 4º da LCF 157/2016, 
sanando assim os achados de auditoria e 
atendendo a recomendação pertinente. 
 
Conclui-se, portanto, que foram tomadas 
providências por parte da Administração 
Municipal visando adequar os achados de 
auditoria nos termos da recomendação 
expedida. 
 

(papéis de trabalho: anexo 2.2) 
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2.3 - IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

SITUAÇÃO 01: 

Ausência de 

atualização monetária 

Implementar a atualização monetária anual da 
base de cálculo do IPTU, inclusive para o próximo 
exercício, utilizando o índice oficial de inflação 
adotado em lei pelo Município (VRTM / VRTE), 
expedindo decreto sempre no início de cada 
exercício a fim de divulgar o índice a ser aplicado;  

 

O QUE será feito? 
 
Aplicação da correção 
monetária na tabela de valores 
 
 
COMO será feito? 
 
Edição de Decreto Municipal 
aplicando a correção via VRTM 
 
 
QUEM fará? 

 

Gabinete do Prefeito e Setor de 
Tributação 
 
 
DATA de início da ação 
corretiva? 
 
Agosto de 2019 
 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
 

Dezembro de 2019. A ação após 
implantada, deverá ser rotineira. 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto a situação 01 foi verificado que embora  
tenha ocorrido efetivo reajuste da tabela para 
cobrança de ITBI, atualizando-se o VRTM – Valor 
de Referência do Tesouro Municipal pelo VRTE – 
Valor de Referência do Tesouro Estadual, o 
índice de aumento apenas não constava no 
Decreto Municipal nº 492/2020, tendo, todavia, 
sido sanado o achado através da Edição do 
Decreto 556/2020, o qual fixou expressamente o 
percentual aplicado.  
 

Portanto, verifica-se que foram tomadas medidas 
administrativas visando sanar o achado de 
auditoria 
 

(papéis de trabalho: anexo 2.3) 
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2.4 - INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE 
FISCALIZAÇÃO 

MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

SITUAÇÃO 01: 
Inexistência de cargos 
de fiscal de tributos de 
nível superior na 
legislação municipal. 
 
SITUAÇÃO 02: 
Atribuições 
insuficientes de cargos 
de fiscalização 
tributária.  
 

 

 Elaborar e encaminhar projeto de lei à Câmara 
Municipal, alterando a Lei Municipal 009/1998, 
onde se deverá passar a exigência de grau de 
escolaridade tão somente para nível superior3, 
quando da ocupação dos cargos de Agente Fiscal 
e Agente de Arrecadação, os quais deverão ter 
apenas uma nomenclatura de cargo, haja vista que 
eles têm as mesmas atribuições atualmente; 
 

 Estruturar o plano de carreira do cargo de 
Fiscalização Tributária de nível superior a ser 
criado (transformado), em consonância com a 
essencialidade e a priorização de recursos 
previstas constitucionalmente para a função (art. 
37, XXII da CFB/88). 
 

 Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal 

projeto de lei, também alterando a LM Nº 
009/1998, onde se estabeleça expressamente 
todas as atribuições e competências necessárias 
ao pleno exercício da carreira específica de fiscal 
de tributos, notadamente aquelas relacionadas 
aos títulos III e IV do CTN, quais sejam: 
fiscalização e lançamento de tributos; e 
modificação, suspensão, extinção e exclusão do 
crédito tributário. 

O QUE será feito? 
a) Encaminhar a Câmara 
Municipal proposta de 
alteração da Lei 009/1998, 
passando a exigir grau de 
escolaridade superior para a 
ocupação dos cargos de 
Agente Fiscal e Agente de 
Arrecadação, unificando as 
nomenclaturas dos mesmos. 
 

b) Adequação da legislação 

com criação de carreira 
especifica de fiscal de tributos 
de nível superior e plano de 
cargos com expressa previsão 
de atribuições adstritas à 
administração tributária, de 
acordo com os estudos 
realizados. 

 
COMO será feito? 

a) Elaborando e encaminhando 
a Câmara Municipal projeto de 
Lei que altere a carreira 
especifica de fiscal de tributos 
para nível superior no plano de 
cargos e salários. 
 
Todavia, esta ação está 
condicionada as despesas com 
pessoal e, via de 
consequência, atingimento das 
dos limites da LRF. 

 

 
Em relação a Situação 01 e 02, a Procuradoria 
Municipal de Brejetuba, apresentou 
Justificativas de impossibilidade de seu 
cumprimento, até a data de 01º de janeiro de 
2021, em virtude do Período Eleitoral e do final 
de Mandato do atual Gestor, conforme 
encaminhamos em anexo. 
 
Portanto, constata-se que não foram atendidas 
as recomendações de acordo com as 
justificativas em anexo. 
 

(papéis de trabalho, anexo 2.4) 
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b) Elaborando e encaminhando 
a Câmara Municipal projeto de 
Lei criando as atribuições 
específicas dos cargos de 
fiscalização tributária. 
 
QUEM fará? 

Secretaria Municipal da 
Finanças 

Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos 
Humanos no que se refere a 
adequação da legislação. 

 
DATA de início da ação 
corretiva? 
Imediata 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 

30/10/2020 
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2.5 - CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESPROVIDOS DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
EXPRESSAS 

MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 
SITUAÇÃO 01: 
Cargos comissionados 
atuando na 
Administração 
Tributária sem 
expressa definição 
legal de suas 
respectivas atribuições. 

Elaborar e encaminhar a Câmara Municipal 
Projeto de Lei que altere disposições da LM 
123/2001, com intuito acrescentar ao texto a 
regulamentação das atribuições e competências 
do cargo de Chefe do Setor de Fiscalização, bem 
como do Procurador Municipal e do Consultor 
Jurídico, observando nesses dois últimos a 
necessidade de comprovação de exercício da 
chefia, conforme achado seguinte.  

 

O QUE será feito? 
 
Criação de atribuições dos 
cargos Comissionados 
voltados a área de tributação. 
 
 
COMO será feito? 
 
Estudo de necessidade e 
atribuições dos cargos e 
posterior Projeto de Lei 
alterando disposições da Lei 
123/2001 ser encaminhado a 
Câmara para votação . 
 
 
QUEM fará? 
 
Consultoria Jurídica em 
conjunto com a Secretaria de 
Finanças. 
 
DATA de início da ação 
corretiva? 
 
Imediato 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
 
31 de dezembro de 2020. 

Em relação a Situação 01 e 02, a 
Procuradoria Municipal de Brejetuba, 
apresentou Justificativas de impossibilidade 
de seu cumprimento, até a data de 01º de 
janeiro de 2021, em virtude do Período 
Eleitoral e do final de Mandato do atual 
Gestor, conforme encaminhamos em anexo. 
 
Portanto, constata-se que não foram 
atendidas as recomendações de acordo com 
as justificativas em anexo. 
 
(papéis de trabalho, a 2.5) 
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2.6 - INEXISTÊNCIA DE CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

SITUAÇÃO 1: 

Verificou que a LM 

02/1997 (Plano de 
Cargos e Salários do 
Município) não faz 
previsão de carreira 
efetiva de procurador 
municipal. 

 
 

 Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal 
projeto de lei que altere a LM 02/1997, para que 
seja criada e regulamentada carreira efetiva de 
Procurador/Advogado municipal (atribuições, 
carga horária, requisitos mínimos de ingresso, 
remuneração), em substituição aos atuais cargos 
de Procurador Municipal e Consultor Jurídico.  

 Após a criação da carreira efetiva de 
Procurador/Advogado, organizar concurso 
público para provimento dos cargos e, 
consequente, exoneração dos servidores 
empossados no cargo de Procurador Municipal e 
Consultor Jurídico em virtude da extinção destes 
cargos4.  
 
 
 
 
 
 
 

O QUE será feito? 
Alterar as Lei Municipal 002/97 
que se refere a estrutura 
administrativa da Prefeitura 
Municipal e o Plano de Cargos e 
Salários  dos servidores 
Municipais. 
 
COMO será feito? 
Estudo para as adequações da 
nova estrutura e após a 
alteração das Leis, a realização 
do Concurso Público. 
 

Todavia, esta ação está 
condicionada as despesas com 
pessoal e, via de consequência, 
atingimento das dos limites da 
LRF. 
 
QUEM fará? 

Procuradoria Municipal  

Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos 
Humanos no que se refere a 
adequação da legislação. 

Secretaria Municipal da 
Finanças no que se refere ao 
estudo do impacto financeiro e 
aumento dos Gastos com 
Pessoal. 
 
DATA de início da ação 
corretiva? 
Imediato 
 

Em relação a Situação 01 e 02, a 
Procuradoria Municipal de Brejetuba, 
apresentou Justificativas de impossibilidade 
de seu cumprimento, até a data de 01º de 
janeiro de 2021, em virtude do Período 
Eleitoral e do final de Mandato do atual 
Gestor, conforme encaminhamos em anexo. 
 
Portanto, constata-se que não foram 
atendidas as recomendações, tendo sido 
prestadas pela Procuradoria as justificativas 
em anexo. 
 
(Papéis de trabalho, anexo  2.6). 
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DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
30/12/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.7 - NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

SITUAÇÃO 01: 

Ausência de 
capacitação dos 
servidores visando o 
desempenho eficiente 
das atividades típicas 
da Administração 
Tributária. 
 
SITUAÇÃO 02: 
Verificou-se que os 
servidores da 
Administração 
Tributária têm 
encontrado 
dificuldades na 
operacionalização 
plena do sistema de TI 
disponibilizado pela 
Prefeitura, embora 
tenham passado por 
capacitação para sua 

 Realocar os Agentes Fiscais e de Arrecadação 
que se encontram em desvio de função, com 
regresso destes à Administração Tributária, para 
que exerçam apenas atividades relacionadas à 
fiscalização de tributos;  

 Estruturar o plano de carreira de fiscal de 
tributos em consonância com a essencialidade e 
a priorização de recursos prevista 
constitucionalmente para a função (art. 37, XXII), 
sugerindo-se a avaliação por conveniência e 
oportunidade quanto à adoção da gratificação por 
produtividade, vinculada ao desempenho da 
arrecadação em relação a metas a serem fixadas 
pela administração tributária. É importante que 
haja graduação da remuneração da carreira de 
forma a desestimular o desvio de função dentro 
da administração municipal, assim como 
estimular o interesse para investidura e 
manutenção dentro da respectiva carreira.  

O QUE será feito? 
 
a e b) Criação de plano de 
capacitação de servidores para 
operacionalização do sistema e 
melhor desempenho de suas 
atividades 
 

c) Realocação dos servidores em 
desvio de função. 

d) Implementação da organização 
administrativa para a 
administração tributária 

 

COMO será feito? 

a e b) Capacitação voltada a 

área de tributação de acordo 
com as necessidades a serem 
apresentadas pelos servidores;  

Em relação ao item “a” e “b” (Criação de 
plano de capacitação de servidores para 
operacionalização do sistema e melhor 
desempenho de suas atividades), nada foi 
apresentado pelos responsáveis quanto ao 
seu cumprimento até o presente momento; 
 
Em Relação ao item “c”, (Realocação dos 
servidores em desvio de função), foi 
encaminhada pelo Secretário Municipal de 
Finanças, através do processo 2006/2020, 
informação de que “foi realocados servidores 
da administração, bem como os mesmos 
foram à capacitações oferecidas pelo Estado 
no ano de 2019” – sic, sem formalização de 
atos, tendo esta Controladoria constatado a 
realocação in loco, do servidor Cérgio 
Adalberto Coco, sendo transferido do setor 
contábil para o setor tributário e o servidor 
Cláudio Adão Cabral nomeado em cargo 
comissionado (portaria 1.899/2020).  
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utilização. 
 

SITUAÇÃO 03: 
Desvio de função dos 

servidores da 
Administração 
Tributária 
 

 
SITUAÇÃO 04: 

Não implementação da 
organização 
administrativa definida 
em lei para a 
Administração 
Tributária. 

 Implantar e implementar um programa de 
capacitação destinado aos agentes da 
administração tributária visando ao desempenho 
de suas atribuições específicas, orientando-os no 
sentido de obter os resultados desejados pela 
Administração, estimular o desenvolvimento 
funcional, criando condições propícias ao 
constante aperfeiçoamento dos servidores, 
conforme mencionado no capítulo 2 da Seção IV 
do Manual do Prefeito, IBAM, 2013.  
 
Sugere-se a criação de um grupo de servidores 
que seja responsável por apresentar a 
Administração Municipal eventuais demandas de 
capacitação, decorrentes de insuficiências 
técnicas e práticas deparadas no exercício das 
atividades cotidianas da Administração Tributária 
pelos servidores; 
  

 Promover a capacitação de todos os servidores 
que atuam na Administração Tributária, em 
especial dos fiscais de tributos, para uma eficaz 
utilização de todos os sistemas de TI disponíveis 
para fiscalização do ISS.  
 

Dotar recursos orçamentários específicos para 
efetiva implementação da Administração 
Tributária Municipal estabelecida na LM 
123/2001, dotando-a de estrutura física e 
recursos humanos suficientes ao pleno exercício 
das atribuições previstas legalmente, exercendo 
atividades planejadas e periódicas de todas as 
responsabilidades, deixando com isso de atuar 
tão somente quando demandado.  

c) Remanejamento de pessoal, 
inibindo desvios de função; 

d) Implementação da 
administração tributária com 
recursos orçamentários 
específicos para o pleno 
exercício de suas atribuições. 
 
 
QUEM fará? 

 

Secretaria de Administração e 

Finanças 
 
 
DATA de início da ação 
corretiva? 
 
Imediato 
 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
 
31 de dezembro de 2019. 
 

 
Em relação ao item “d” (Implementação da 
organização administrativa para a 
administração tributária), nada foi 
apresentado até o presente momento, pelos 
responsáveis pelo seu cumprimento. 
 
Portanto, observa-se que as situações 01, no 
que pertine a realocação de agentes fiscais 
e de Arrecadação e a situação 03, no que 
pertine ao desvio de função dos servidores 
da Administração tributária, foram sanadas.   
A situação 01, no que se refere a ausência 
de capacitação dos servidores da 
administração tributária, visando 
desempenho eficiente, não foi sanada; a 
Situação 02, no que pertine as dificuldades 
na operacionalização plena do sistema de TI, 
disponibilizado pela Prefeitura, bem como a 
situação 04, que trata da não implementação 
da organização administrativa definida em lei 
para a Administração Tributária, não foram 
sanadas. 
 
(Papéis de trabalho: Anexo 2.7) 
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2.8 - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA E/OU REGISTRO IRREGULAR DA EXECUÇÃO DE SUAS DESPESAS 

MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 
 

Verificou-se que a Lei 
Orçamentária Anual - 
LOA do município 
relativa ao exercício de 
2017 não estabeleceu 
recursos específicos à 
modernização e 
aparelhamento da 
administração 
tributária. 
 
SITUAÇÃO 02: 

Verificou-se que o 
Município não registra 
a execução das 
despesas com 
modernização e 
aparelhamento da 
administração 
tributária na subfunção 
específica 129 – 
Administração de 
Receitas, estabelecida 
pela MPOG 42/99 

 Fazer constar nas peças orçamentárias do 
Município (LDO e LOA) para os próximos 
exercícios, dotação destacada e especificamente 
relacionado à modernização ou aparelhamento da 
administração tributária, classificando as 
despesas de custeio, ampliação e modernização 
da administração tributária em projetos e 
atividades específicas dentre da subfunção 129 
“Administração de Receitas”, nos termos da 
Portaria MPOG 42/99;  
 

O QUE será feito?  

 a) Adequação da LOA para 
os próximos exercícios com 
dotação destacada e 
especificamente 
relacionada a 
modernização ou 
aparelhamento da 
administração tributária, 
com suas atividades 
específicas. 

 

COMO será feito? 

 Inclusão no orçamento de 
rubricas específicas da 
área tributária. 

 
QUEM fará? 

Contabilidade e Secretaria 

Municipal de Finanças. 

 

 DATA de início da ação 
corretiva? 

   01/09/2019 

 

DATA de conclusão da 
ação corretiva? 

   31/12/2019. 

 

 

 

 

 

 

Constatou-se que o Projeto de Lei 764/2020 que 
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, 
contemplou em seu anexo 14 (Planejamento 
das Despesas), “Ação 2.113” – “Atividades do 
Departamento de Fiscalização e Administração 
Contábil, Financeira e Tributária”, em 
atendimento a recomendação. Todavia, o 
Projeto de Lei fora encaminhado à Câmara de 
Vereadores, estando até o presente momento 
aguardando sua aprovação. 
 
Portanto, constata-se que foram adotadas 
medidas para sanar o achado de auditoria, 
estando apenas na dependência da aprovação 
do Projeto de Lei 764/2020, pela Câmara 
Legislativa. 
 
(vide papeis de trabalho item 2.8) 
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2.9 - CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTAÇÕES 
SITUAÇÃO 1:  
Os dados registrados 

no cadastro imobiliário 
não identificam 
plenamente o 
contribuinte e seu 
respectivo imóvel, para 
fins de lançamento do 
IPTU e 
responsabilização por 
inadimplemento. 
 

  
 

 
 

 

 
 Estabelecer, no organograma do Poder 

Executivo Municipal, um setor responsável pela 
gerência e atualização do cadastro imobiliário e 
viabilizar economicamente sua implementação;  

 Implantar e implementar programa de 
fiscalização e atuar de forma coercitiva, com a 
lavratura dos respectivos autos de infração, para 
atestar o cumprimento quanto à comunicação por 
parte dos contribuintes, no prazo determinado, 
sobre fatos ou circunstâncias que venham a 
alterar a unidade imobiliária, para fins de 
atualização cadastral;  

 Firmar convênio com as concessionárias de 
serviços públicos de fornecimento de energia 
elétrica e de água tratada atuantes no município, 
para que as mesmas disponibilizem o acesso da 
administração aos seus cadastros de clientes e 
unidades residenciais. 
  
Caso não seja possível viabilizar o acesso aos 
dados via convênio, encaminhar projeto de Lei à 
Câmara Municipal instituindo obrigação acessória 
para que as mencionadas concessionárias 
disponibilizem seus cadastros, sob pena de multa.  
 
Quanto à concessionária de energia e caso o 
município tenha instituído a contribuição para 
custeio do serviço de iluminação pública (Cosip, 
CIP ou similar), recomenda-se implementar a 
cobrança da contribuição e da tarifa em uma 
mesma conta/boleto, com a obrigatoriedade de 

O QUE será feito?  

Atualização Cadastral 

Residual. 

 

COMO será feito? 
- Estabelecendo um 

cronograma para conclusão 
da atualização cadastral e 
uma verificação nos imóveis 
divergentes para acerto no 
Sistema de Cadastro Geral 
imobiliário do Munícipio.  
 

- Caso haja 
necessidade, firmar 
convênio com as 
concessionárias de serviços 
públicos de fornecimento de 
energia elétrica e de água 
tratada atuantes no 
município, para que as 
mesmas disponibilizem o 
acesso da administração 
aos seus cadastros de 
clientes e unidades 
residenciais; 
 
- Firmar parceria com os 
Agentes Comunitários de 
Saúde do município, que 
em visita aos domicílios, 
possam apoiar o setor de 
cadastro urbano coletando 
as informações para a 
atualização cadastral 
necessária. 

Constatou-se que, embora não tenha sido 
estabelecido um cronograma para conclusão da 
atualização cadastral e uma verificação nos 
imóveis divergentes para acerto no Sistema de 
Cadastro Geral imobiliário do Munícipio, foi 
afirmado pelo setor tributário através do Ofício 
009/2020, que a atualização cadastral está 
sendo realizada nos imóveis em que faltavam 
informações no sistema. Todavia, sem 
comprovação enviada a esta UCCI. 
 
Em relação aos convênios com concessionárias 
de serviços públicos de energia elétrica e água 
tratada atuantes no município para que as 
mesmas disponibilizem o acesso da 
administração aos seus cadastros de clientes e 
unidades residenciais, foram encaminhados 
ofícios pelo setor tributário 007/2020 e 008/2020 
à EDP e CESAN, respectivamente, solicitando a 
disponibilização do cadastro Mobiliário de 
ambas as concessionárias, para verificação de 
possíveis divergências com o sistema 
Municipal, obtendo resposta da EDP, quanto ao 
cadastro de usuários para confronto de dados, 
sem todavia, ainda ter firmado convênio para 
tanto. 
 

Em relação à parceria com os agentes 
comunitários, nada foi informado a esta UCCI, 
até o momento. 
 

Constatou-se que foram parcialmente 
adotadas medidas administrativas para o 
cumprimento das ações apresentadas, visando 
sanar o achado de Auditoria  
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que a concessionária disponibilize o acesso da 
administração ao banco de dados de clientes e 
domicílios;  
 

 Normatizar e implementar procedimento de 
controle que consista no cruzamento de dados 
referentes a unidades autônomas tributáveis pelo 
IPTU com aqueles constantes de cadastros de 
clientes, no território do município, de 
concessionárias de serviços públicos de 
fornecimento de energia elétrica e de água 
tratada;  

 Normatizar e implementar procedimento de 
controle que consista na consulta periódica a 
imagens áreas do território do município 
publicadas na internet, e registro das mesmas, 
para orientar ações de recadastramento 
imobiliário;  
 

Normatizar e implementar procedimento de 
controle que consista no encaminhamento, ao 
Setor responsável pela gerência e atualização do 
cadastro, dos processos de fiscalização de obras 
e de atividades econômicas (posturas) em que 
constem modificações, inclusive de uso, ocorridas 
em imóveis e loteamento no território do 
município.  

 
QUEM fará? 

Setor Tributário 

 

DATA de início da ação 
corretiva? 

 

05/01/2020 

 
DATA de conclusão da 
ação corretiva? 

31/12/2020 
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2.10 - IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO 
DA ARRECADAÇÃO 

MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

 SITUAÇÃO 1: 

Constatou-se que não é realizado nenhum 
tipo de procedimento fiscalizatório nos 
contribuintes de ISS, como: monitoramento 
da arrecadação do ISS, com a finalidade 
de detectar oportunamente qualquer 
flutuação significativa na arrecadação, 
para fins de direcionar a realização de 
fiscalizações; procedimentos capazes de 
aferir regularmente a movimentação 
econômica das instituições bancárias para 
fins de constituição do ISS; ações fiscais 
em diligência externa em contribuintes de 
construção civil, tomadores de serviços, 
para averiguação da retenção do ISS, e 
instituições financeiras; procedimento de 
conciliação entre o faturamento declarado 
no site da Receita Federal, por intermédio 
do Portal do Simples Nacional, e o total de 
documentos fiscais emitidos e declarados 
à Prefeitura. 
 

 Implantar e implementar 
programa de fiscalização 
nas empresas que 
apresentem variações 
significativas em seu 
recolhimento, com vistas a 
averiguar oportunamente os 
indícios de evasão fiscal.  

 Firmar convênios com 
administrações tributárias de 
outros municípios, Estado ou 
União buscando o 
compartilhamento de 
cadastros e de informações 
fiscais, conforme prevê o 
inciso XXII, art. 37 da CF, 
bem como com outros 
órgãos, como Detran e 
Concessionária de energia 
elétrica, etc.  

 Implantar e implementar 
procedimentos de 
monitoramento da 
arrecadação dos 
inadimplentes, dos maiores 
contribuintes de ISS ou do 
comparativo entre 
contribuintes com a mesma 
atividade, de modo, na 
ocorrência de qualquer 
flutuação significativa na 

O QUE será feito? 

Adequação dos 

procedimentos tributários 
com implementação da 
fiscalização e lançamentos 
fiscais nas áreas envolvidas. 

 

Caso seja necessário Firmar 

convênios com 
administrações tributárias de 
outros municípios, Estado ou 
União buscando o 
compartilhamento de 
cadastros e de informações 
fiscais, conforme prevê o 
inciso XXII, art. 37 da CF, 
bem como com outros 
órgãos, como Detran e 
Concessionária de energia 
elétrica, etc. 
 
COMO será feito? 
Criação de uma rotina de 
fiscalização do ISS.  

 
 
 
QUEM fará? 

Secretaria Municipal da 
Finanças, por meio do setor 
de Fiscalização Tributária. 

 
DATA de início da ação 
corretiva? 
 

Embora solicitado ao setor responsável, nada foi 
apresentado a esta Controladoria que 
comprovasse a adoção de medidas 
administrativas para sanar o achado de Auditoria.  

 

Portanto, constatou-se que não foram tomadas 
medidas administrativas para o cumprimento das 
ações apresentadas, visando sanar o achado de 
Auditoria.  
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arrecadação, direcionar 
ações fiscais em diligência 
externa.  

 Implantar e implementar 
programa permanente de 
fiscalizações nas Instituições 
Financeiras, contribuintes de 
ISS no Município, de modo a 
apurar e lançar o imposto 
com base na movimentação 
econômica informada na 
Cosif ou em outra 
declaração obrigatória que 
venha a ser instituída 
(Exemplo: Resolução SMF 
2366/06, da Secretaria de 
Fazenda do Município do 
Rio de Janeiro).  

 Implantar e implementar 
programa permanente de 
fiscalizações em 
contribuintes de construção 
civil no município.  

 Implementar ferramenta 
informatizada que auxilie e 
facilite a apuração do ISS 
devido pelas instituições 
financeiras a partir das 
informações contábeis da 
Cosif ou outras informações 
fiscais informadas ao 
município, de modo a 

 01/09/2019. 
 
DATA de conclusão da 
ação corretiva? 
 

A ação após implantada, 
deverá ser rotineira. 
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aperfeiçoar a apuração do 
imposto devido.  
 
 

Efetuar o lançamento da 
diferença do ISS, deduzidos 
dos recolhimentos efetuados 
durante a obra, nos casos 
previstos na norma 
municipal, sem condicionar o 
seu pagamento à liberação 
do habite-se.  

 Implantar e implementar 
procedimentos no intuito de 
comparar o faturamento 
bruto informado para o 
recolhimento do Simples 
Nacional, por meio do 
PGDAS-D, com o 
faturamento declarado com 
base na emissão de 
documentos fiscais, para fins 
de apurar o ISS devido.  

 Obter o certificado digital 
e-CPF para acessar a base 
de dados do Portal do 
Simples Nacional, na 
internet.  

 Implantar e implementar 
programa permanente de 
fiscalizações nas grandes 
empresas comerciais e 
industriais, estabelecidas no 
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Município, como 
responsáveis tributários do 
ISS, na condição de 
tomadores de serviços 
responsáveis tributários de 
ISS.  

 Implantar e implementar, 
nos procedimentos 
fiscalizatórios, a exigência 
de apresentação por parte 
dos contribuintes de 
documentação relativa à 
apuração do fato gerador do 
imposto, tais como livros 
contábeis e fiscais, talões de 
notas fiscais, guias de 
recolhimento, inclusive 
contratos de prestação de 
serviços que foram tomados 
pelo contribuinte passíveis 
de retenção de ISS / (*OU 
Fazer constar, nos 
procedimentos 
fiscalizatórios que exijam a 
apresentação de 
documentação relativa à 
apuração do fato gerador do 
imposto, os contratos de 
prestação de serviços que 
foram tomados pelo 
contribuinte e sejam 
passíveis de retenção de 
ISS.  

 Implantar e implementar 
legislação, nos moldes da 
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legislação do Município do 
Rio de Janeiro referente ao 
Cepom-RJ (instituído pela 
Lei 4.452/06 e 
regulamentado pelo Decreto 
nº 28.248/07 e pela 
Resolução SMF 2.515/07), 
que regulamente, no 
mínimo: (i) a atribuição de 
responsabilidade, aos 
contribuintes domiciliados no 
Município, pela retenção do 
imposto quando na condição 
de tomadores de serviços de 
empresas de outros 
Municípios, que não 
comprovem de fato a 
existência de 
estabelecimento prestador; 
e (ii) a verificação do 
domicílio dos prestadores de 
serviço de outros 
municípios, 
exemplificativamente, 
através de criação de 
cadastro próprio ou 
procedimento de consulta ao 
site da Prefeitura do 
Município do Rio de Janeiro, 
através da relação de 
empresas com negativa de 
cadastramento no Cepom-
RJ, o que caracteriza o seu 
estabelecimento fictício, nos 
termos do artigo 4º da LC 
116/03.  
 

 Incluir no planejamento de 
fiscalização os contribuintes 
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que apresentarem 
divergência entre os valores 
declarados ao Simples 
Nacional e faturamento 
apurado pela emissão da 
NFS-e, com vistas a 
promover a fiscalização 
nesses contribuintes.  

 Efetuar o lançamento do 
ISS com base no movimento 
econômico dos cartórios 
única e exclusivamente para 
evitar a decadência do 
imposto, por meio de 
procedimentos tais como: (i) 
notificação dos cartórios 
para apresentação das 
informações relativas ao 
movimento econômico; (ii) 
obtenção do movimento 
econômico dos cartórios 
mediante petição à 
Corregedoria Geral de 
Justiça dos dados 
constantes no Livro 
Adicional Eletrônico; (iii) 
cálculo indireto a partir da 
receita bruta dos cartórios 
disponibilizada pelo 
Conselho Nacional de 
Justiça na internet (justiça 
aberta).  

 Implantar e implementar 
procedimentos regulares 
para comparar o 
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faturamento dos 
contribuintes de ISS oriundo 
de operações realizadas 
com cartões de crédito e de 
débito, com a movimentação 
econômica declarada ao 
Município por meio da 
emissão de notas fiscais de 
serviços.  

 Aplicar multa quando da 
verificação de 
irregularidades cometidas 
pelos contribuintes, por meio 
de autos de infração, nos 
termos da legislação 
municipal.  

 Formalizar e implementar 
procedimento periódico de 
acompanhamento dos 
contribuintes obrigados à 
entrega de declaração de 
movimentação econômica, 
de modo a promover 
fiscalização naqueles que 
deixaram de cumprir a 
obrigação e/ou lavrar auto 
de infração com base na lei 
municipal.  

 Implantar e implementar 
programa permanente de 
fiscalizações nos 
contribuintes de ISS no 
Município, enquadrados no 
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Simples Nacional, de modo 
a apurar e lançar o imposto 
com base na movimentação 
econômica.  
 
Elaborar e encaminhar 
Projeto de Lei à Câmara 
Municipal a fim de fixar os 
valores correspondentes ao 
lançamento do ISS fixo aos 
contribuintes considerados 
como sociedades 
uniprofissionais;  

 Efetuar o lançamento do 
ISS em face das sociedades 
uniprofissionais identificadas 
no cadastro econômico do 
município, de forma a lançar 
e exigir o ISS antes de 
transcorrido o prazo 
decadencial;  

 Manter e organizar o 
cadastro econômico, 
especialmente em relação 
as sociedades 
uniprofissionais a fim de 
possibilitar o lançamento de 
ofício referente as 
prestações de serviço 
realizadas no município.  
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2.11 - IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CUMPRIU? 

SITUAÇÃO 1: 
Existência de arbitramentos de base de 

cálculo do ITBI sem comprovação de 
notificação válida ao contribuinte em que 
constem prazo e local para impugnação, 
caracterizando a não observância do 
devido processo legal, na medida em 
que limita a ampla defesa e o 
estabelecimento do contraditório por 
contribuintes irresignados. 
 
SITUAÇÃO 2: 

 
Existência de arbitramentos de base de 
cálculo de ITBI sem explicitação dos 
parâmetros e fatores que embasaram a 
forma de cálculo utilizada para 
valoração do imposto, caracterizando a 
não observância do devido processo 
legal, na medida em que limita a ampla 
defesa e o estabelecimento do 
contraditório por contribuintes 
irresignados. 

 Implementar procedimento de 
fiscalização do ITBI que 
consista no confronto do valor 
da base de cálculo do imposto 
declarado pelo contribuinte com 
o valor de mercado do imóvel 
objeto da transmissão, 
regularmente avaliado pela 
administração ou constante de 
banco de dados de valores de 
transações imobiliárias 
ocorridas no município, e não 
vinculado ao valor venal 
utilizado como base de cálculo 
do IPTU, estabelecendo como 
condicionantes da validade dos 
atos:  
a) a abertura de processo 
administrativo;  
b) a aposição de parecer técnico 
lavrado por agente integrante de 
carreira específica da 
administração tributária, 
contendo, obrigatoriamente, a 
explicitação dos parâmetros e 
fatores que embasaram a forma 
de cálculo utilizada para 
valoração do imposto;  
c) a ratificação do valor 
arbitrado por autoridade 
hierarquicamente superior, 
Comissão Permanente de 
Avaliação ou similar, 
formalmente designada para tal 
atividade, observando o 

O QUE será feito? 

 

Implementar uma rotina no 
âmbito de arbitramento de 
ITBI, estabelecendo 
procedimento de notificação 
válida ao contribuinte, 
proporcionando direito ao 
contraditório. 
 
 
COMO será feito? 
 
No processo será dado um 
prazo ao contribuinte de 
estabelecer ou não o 
contraditório, podendo 
impugnar a avaliação 
estabelecida, dentro dos 
prazos pré-estipulados. 
 
 
QUEM fará? 

 

Comissão de Avaliação de 

ITBI 
 
 
DATA de início da ação 
corretiva? 
  
01/06/2019. 
 
 
DATA de conclusão da 
ação corretiva? 

Quanto a situação 01:  Constatou-se que foi 
adotado pelo Município modelo que já vem sendo 
aplicado de notificação válida ao contribuinte, 
com orientações e informações para impugnação 
de ITBI, conforme modelo em anexo; 
 
 
Quanto a situação 02:  constatou-se que foi 
encaminhado a esta controladoria, ofício do setor 
tributário/PMB nº 008/2020 informando que o 
procedimento de avaliação é feito de acordo com 
a guia enviada pelo cartório, sendo gerada guia 
de pagamento que será emitida com prazo de 30 
(trinta) dias, do qual o contribuinte poderá 
impugnar, consoante explanação acima (situação 
01).    O laudo de Avaliação é feito por uma 
Comissão composta por um engenheiro civil, com 
base nos valores da terra, estabelecidos pelo 
INCRA e adotados pelo Município através do 
Decreto 556/2020 
 
Portanto, foram adotadas medidas para sanar o 
achado de auditoria. 
 
(papéis de trabalho, anexo 2.11) 
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Princípio da Segregação de 
Funções;  
d) a comprovação de notificação 
ao contribuinte em que constem 
prazo e local para impugnação  
 

 Elaborar e encaminhar à 
Câmara Municipal projeto de lei 
que altere eventuais 
dispositivos legais que vinculem 
o cálculo da base de cálculo do 
ITBI ao IPTU;  

 Atribuir a atividade de 
lançamento do ITBI somente a 
agentes integrantes de carreira 
específica da administração 
tributária;  

 Implementar procedimentos 
para avaliação do valor de 
mercado, para fins de 
tributação, dos imóveis objeto 
de transmissão no município, 
com base nas normas técnicas 
NBR 14653-1 e 14653-2, 
expedidas pela ABNT, com o 
objetivo de alimentar banco de 
dados orientador da fiscalização 
da base de cálculo do ITBI 
declarada pelos contribuintes 
do imposto;  

 

A ação após implantada, 

deverá ser rotineira. 
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2.12 -  AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVES SOBRE 
TRANSMISSÕES LAVRADAS NO MUNICÍPIO 

MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

SITUAÇÃO 01 
Constatou-se que, embora haja lei 
instituindo obrigação acessória aos 
titulares de Cartórios de Registro de 
Imóveis para informar periodicamente à 
Prefeitura sobre as transações 
imobiliárias ocorridas no município (Artigo 
184, I da LM 40/1998 - CTM), esta 
obrigação não vem sendo cumprida. 

 Notificar os titulares de 
Cartório de Registro de Imóveis 
para que deem cumprimento 
imediato e regular à previsão 
legal expressa no Artigo 184, I 
da LM 40/1998 - CTM, que os 
obriga a prestar informações à 
Prefeitura sobre as 
transmissões imobiliárias 
lavradas no município;  
1.  

O QUE será feito? 
Notificação aos cartórios 
de registro de Imóveis para 
informação periódica a 
Prefeitura sobre 
informações de transações 
imobiliárias lavradas no 
município. 
 
 
COMO será feito? 
 

Através de notificação dos 
Cartórios e Registro de 
Imóveis. 
 
QUEM fará? 

Setor Tributário 

 
DATA de início da ação 
corretiva? 

 

01/11/2019 

 

DATA de conclusão da 
ação corretiva? 

 

A ação após implantada, 

deverá ser rotineira. 

SITUAÇÃO 01: Constatou-se que após a 
expedição de ofício por parte do setor tributário ao 
Cartório do 1º Ofício competente, passou a 
ocorrer o encaminhamento das informações 
sobre as transmissões imobiliárias lavradas no 
município. 
 
Conclui-se, portanto, que foram tomadas 
providências por parte da Administração 
Municipal visando adequar o achado nos termos 
da recomendação expedida. 
 
 
(Papéis de trabalho: anexo 2.12) 
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2.13 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA PÚBLICA MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 
SITUAÇÃO 01: 

Foi observado pela Equipe de 
Auditoria, em consulta ao Código 
Tributário Municipal e demais leis 
esparsas, que a legislação 
tributária do Município não faz 
previsão de Taxa Pública para 
custeio da prestação de serviços 
de coleta e manejo de resíduos 
sólidos de residências e 
estabelecimentos comerciais, com 
a finalidade de cobrir os seus 
custos de colocação do respectivo 
serviço à disposição da população 
do município. 

  Elaborar e encaminhar à Câmara 
Municipal de Vereadores um projeto 
de lei que institua e regulamente Taxa 
Pública para custeio dos serviços 
específicos e divisíveis de coleta e 
manejo de resíduos sólidos urbanos, 
com observância aos princípios e 
diretrizes estabelecidos na LF 
11.445/2007 (Estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico), 
em especial aqueles previstos no 
Capítulo VI – Dos Aspectos 
Econômicos e Sociais.  
 
 

O QUE será feito 

 

Inclusão de Taxas Públicas no Código 
Tributário 

 
COMO será feito? 
 
Projeto de Lei, alterando o Código 
Tributário Municipal. 

 
QUEM fará? 
 
Consultoria Jurídica em conjunto com 
o setor de Tributação 

   
DATA de início da ação corretiva? 

   
30/12/2020 

 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
 

A ação após implantada, deverá ser 
rotineira. 

 

Constatou-se a atualização do Código 
Tributário em 17/10/2018, através da 
Aprovação da Lei Municipal 795/2018, 
dispondo sobre a Taxa de Coleta de 
Resíduos Sólidos, em seus artigos 90 
e seguintes. 

 

Portanto, verifica-se que foram 
adotadas medidas previstas no Plano 
de Ação para sanar o achado de 
Auditoria. 

 

(Papéis de Trabalho, anexo 2.13) 
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2.14 - COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

a) SITUAÇÃO 01– 
Inexistência de rotina sistemática 
de cobrança administrativa de 
créditos tributários. 
 
b) SITUAÇÃO 02 
Constatou-se a ausência de 

controle gerencial sobre o 
resultado da cobrança 
administrativa, como registros da 
cobrança realizada (quantitativo 
de notificações emitidas em cada 
ano e de notificações não 
entregues), considerando as 
notificações pessoais realizadas 
e os protestos em cartório. 
Além disso, não há qualquer 

verificação quanto à taxa de 
sucesso relativa a essa cobrança, 
de modo que seja possível aferir 
a efetividade do procedimento 
adotado, estimulando a 
inadimplência e prejudicando a 
eficiência da arrecadação 
tributária no município. 
 

c) SITUAÇÃO 03 
Ausência de medidas de restrição 

para se conceder 
reparcelamentos, no sentido de 
desestimular a inadimplência dos 
parcelamentos 
 

 Adotar os seguintes procedimentos 
como exemplo de rotina sistemática 
de cobrança administrativa do crédito 
tributário: a) No exercício seguinte ao 
vencimento da dívida inadimplida, 
emitir notificação ou inseri-la no carnê 
de cobrança (IPTU ou ISS fixo) dos 
contribuintes devedores, sempre 
acompanhada da guia/boleto para 
pagamento do débito devidamente 
atualizado, à vista ou parcelado. b) 
Nos anos seguintes, até o ajuizamento 
da dívida, esgotar os meios para 
localização e identificação dos 
devedores não localizados no 
procedimento anterior, a fim de 
aperfeiçoar a cobrança administrativa 
e atualizar o cadastro, visando 
qualificar futuras execuções fiscais. 
Obs: Esses procedimentos deverão 
ser realizados anualmente, de forma 
que a cada ano, novos devedores 
sejam notificados, inclusive quanto às 
dívidas originárias dos parcelamentos 
cancelados, enquanto que os 
devedores contumazes estarão sendo 
qualificados e tendo suas dívidas 
acumuladas para efeito de cobrança 
judicial.  
 

 
Implantar e implementar rotina 

sistemática de cobrança 
administrativa de todos os créditos 
tributários exigíveis durante o período 
de acumulação das dívidas para 
realização da execução fiscal, 
estabelecendo procedimentos de 

O QUE será feito? 

 
a) Efetivar procedimentos 

sistematizados criando rotinas de 
cobranças administrativas através de 
ações dos fiscais de arrecadação 
Municipal. 

b) Adotar procedimentos visando 
Registrar os resultados da cobrança 
administrativa (controle a taxa de êxito 
das cobranças realizadas, 
contribuintes cobrados, contribuintes 
que compareceram para 
parcelamento, contribuintes que 
quitaram o débito integralmente, etc.), 
de modo que seja possível aferir a 
efetividade do procedimento adotado, 
por meio das seguintes informações 
mínimas: nº de notificações emitidas; 
nº de contribuintes efetivamente 
notificados; nº de endereços 
desconhecidos; nº de contribuintes 
desconhecidos; nº de contribuintes 
notificados que compareceram para 
parcelar a dívida.  

c) Estabelecer por meio de normativo 
próprio (lei específica) medidas de 
restrição para a concessão de 
reparcelamentos, como por exemplo, 
a exigência de quitação à vista de um 
percentual da dívida, de forma a 
desestimular a inadimplência dos 
parcelamentos concedidos, 
garantindo a efetividade desse 
benefício para recuperação da dívida.  

Quanto a situação 01: fora 

apresentado pelo setor tributário 
notificações realizadas para cobrança 
de dívida ativa que promove 
anualmente, todavia, sem a existência 
de uma rotina sistemática para tanto. 

 

Quanto a situação 02: Embora 
solicitado, não foi apresentado 
controle e estatísticas de sucesso para 
aferir efetividade dos procedimentos 
de cobrança adotados. 

 

Quanto a situação 03:  A lei Municipal 
855/2020 prevê em seu Capitulo IV, 
art. 8º, regras que restringem o 
reparcelamento, desestimulando 
assim a inadimplência nos 
parcelamentos. 

 

Conclui-se, portanto, que foram 
parcialmente sanados os achados de 
auditoria 

 

(papéis de trabalho: anexo 2.14) 
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identificação do devedor para os 
casos em que as notificações não 
tenham sido entregues (p. ex. 
endereço incompleto ou endereço de 
terreno, contribuinte desconhecido, 
etc.) e registrando os resultados da 
cobrança, inclusive quanto ás dívidas 
originárias de parcelamentos 
cancelados.  

 Realizar convênios com as 
distribuidoras de energia elétrica, 
Secretarias das Receitas Federal e 
Estadual, Detran-ES, Cartórios, Junta 
Comercial, entre outros, no sentido de 
esgotar os meios para localização e 
identificação dos devedores não 
localizados na cobrança 
administrativa, a fim de qualificar 
futuras execuções fiscais.  

 Registrar os resultados da cobrança 
administrativa (controle a taxa de êxito 
das cobranças realizadas, 
contribuintes cobrados, contribuintes 
que compareceram para 
parcelamento, contribuintes que 
quitaram o débito integralmente, etc.), 
de modo que seja possível aferir a 
efetividade do procedimento adotado, 
por meio das seguintes informações 
mínimas: nº de notificações emitidas; 
nº de contribuintes efetivamente 
notificados; nº de endereços 
desconhecidos; nº de contribuintes 
desconhecidos; nº de contribuintes 
notificados que compareceram para 
parcelar a dívida.  

COMO será feito? 

 

a) Criação de rotina específica do setor 

para cobranças extra judiciais, 
protesto de títulos e cobranças 
judiciais. 

b) Implementação de controle para 
acompanhamento e controle gerencial 
do resultado de cobrança 
administrativa e demonstrativos de 
sucesso obtidos  

c) Projeto de Lei a Câmara Municipal 

estabelecendo critérios e medidas de 
restrição para concessão de 
reparcelamentos. 
 
QUEM fará? 
 
Setor de Tributação, Secretaria de 
Finanças em conjunto com a 
Consultoria Jurídica. 

  

 
DATA de início da ação corretiva? 
 
31/12/2019 
 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
  
A ação após implantada, deverá ser 
rotineira. 
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 Estabelecer por meio de normativo 

próprio (lei específica) medidas de 
restrição para a concessão de 
reparcelamentos, como por exemplo, 
a exigência de quitação à vista de um 
percentual da dívida, de forma a 
desestimular a inadimplência dos 
parcelamentos concedidos, 
garantindo a efetividade desse 
benefício para recuperação da dívida.  

 Evitar a prática reiterada de 
concessão de anistias, tendo em vista 
que a utilização desse instrumento 
deve ser restrita a situações 
excepcionais e com observância das 
condições estabelecidas pelos arts. 
111, 180, 181 e 182 do CTN c/c artigo 
14 da LRF.  

 Implantar procedimento de 
cobrança dos parcelamentos que 
defina prazos e atribuições de cada 
setor, e implementar esta rotina, 
utilizando-se de emissão  
periódica de relatórios gerados pelo 
sistema de arrecadação ou outra 
ferramenta similar, a fim de comunicar 
formalmente o setor responsável pela 
continuidade da cobrança 
administrativa quando houver 
cancelamento de parcelamento por 
inadimplência.  

 Implantar e implementar 
procedimento de controle que inclua 
as dívidas de exercícios anteriores aos 
da cobrança administrativa, 
provenientes de parcelamentos 
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cancelados por inadimplência, a fim 
de continuar sua cobrança 
administrativa enquanto não esgotado 
o prazo prescricional, segundo o 
critério da dívida mais antiga e 
inadiável para execução fiscal de cada 
devedor.  
 
 
 
 
 

2.15 -  PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS GERAIS MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

SITUAÇÃO 01 

Identificou-se que a legislação 
específica que trate de 
parcelamento de crédito tributário 
é incompleta. 

 

SITUAÇAO 02 

Identificou-se a ausência de 
despacho da autoridade 
competente nos procedimentos de 
concessão de parcelamento de 
créditos tributários. 

 

SITUAÇÃO 03 

Não há qualquer ato para verificar 
se o requerente é titular da dívida 
nos procedimentos de concessão 
de parcelamento de créditos 
tributários, necessário para a 
interrupção do prazo prescricional. 

 

SITUAÇÃO 04 

Ausência de termo de confissão de 
dívida do responsável tributário. 

 

Elaborar e encaminhar a Câmara 
Municipal projeto de Lei que altera a 
LM 130/2001 quanto a concessão de 
parcelamento, em cumprimento ao 
disposto no art. 155-A do CTN5.  
 

 Implantar e implementar 
procedimento de abertura de processo 
administrativo para concessão de 
parcelamentos, de forma a que fiquem 
registrados os elementos que os 
embasaram, tais como termo de 
confissão de dívida assinado, 
despacho da autoridade competente e 
comprovante de titularidade da dívida.  

 Conceder parcelamentos de 
créditos tributários em observância às 
normas descritas, especialmente no 
que tange despacho da autoridade 
competente, ao nº máximo de 
parcelas concedidas, ao valor mínimo 
fixado da parcela, atualização do 
débito e medidas de restrição.  

O QUE será feito? 

 
a) Encaminhar a Câmara Projeto 
de Lei quanto a concessão de 
parcelamento. 
 
b) Implementação de 
procedimento administrativo para 
concessão de parcelamento, com 
despacho de autoridade competente a 
ser designada para tal ação. 
 
c) Parcelamento regulamentado 
de acordo com as normas a serem 
criadas no item “a”, estipulando o 
numero de parcelas, nos moldes 
sugeridos pelo TCE. 
 
d) Implementação do termo de 
Confissão de Dívida, a ser anexado ao 
procedimento administrativo. 
 
e) Implantação de sistema de 
controle eletrônico para fins de 
acompanhamento de parcelamento. 
 

Constatou-se que foi aprovada  Lei 
Municipal 855/2020, que dispõe sobre  
parcelamentos de débitos tributários e 
não tributários, que visa atender os 
itens “a”, “b”, “c” e “d” do plano de Ação 
apresentado. 
 

 

Conclui-se, portanto, que foram 

parcialmente sanados os achados de 
auditoria, tendo em vista que embora 
aprovada a Lei 855/2020,  a mesma 
carece de regulamentação para 
implementação para modelo de termo 
de confissão de dívida e 
procedimentos internos de tramitação 
e acompanhamento do parcelamento 
por sistema eletrônico.  

 

(Papeis de trabalho: anexo 2.15) 
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SITUAÇÃO 05 

Inexistência de controle eletrônico 
sobre o adimplemento dos 
parcelamentos 

 Implementar procedimento de 
assinatura do termo de confissão de 
dívida pelo titular da dívida, 
estabelecendo um controle 
diferenciado para evitar a prescrição 
do crédito quando não for possível a 
comprovação da titularidade no 
momento do requerimento, uma vez 
que o termo de confissão e o 
parcelamento apenas interrompem e 
suspendem o prazo prescricional se 
firmados pelo sujeito passivo da 
obrigação tributária.  

 Implantar e implementar os 
seguintes procedimentos quando da 
requisição de parcelamentos: (i) 
requisição do comprovante de 
titularidade da dívida tributária no  
ato da concessão do parcelamento, 
sem prejuízo do seu deferimento. (ii) 
anexação ao processo do 
comprovante de titularidade (ex.: 
documento de propriedade ou posse 
do imóvel, comprovações de situação 
civil, CPF ou CNPJ, contrato social, 
etc.), a fim de garantir a interrupção do 
prazo prescricional, conforme 
estabelece o art. 174, parágrafo único, 
I do CTN e postergar a ocorrência de 
prescrição em caso de 
inadimplemento do parcelamento. (iii) 
abertura de procedimento de 
regularização fundiária para os 
requerentes de parcelamentos que 
não possam comprovar a propriedade 
ou posse do imóvel para fins de 
sujeição passiva do IPTU. (iv) controle 
diferenciado do prazo de prescrição 
para os parcelamentos concedidos 

COMO será feito? 

 

Alteração da Lei Municipal 130/2001, 

criando e estabelecendo rotinas e 
documentos necessários para 
parcelamentos. 
 
QUEM fará? 

 

a) Consultoria Jurídica, Secretaria 
de Finanças e Setor Tributário. 

 
DATA de início da ação corretiva? 
 
31/12/2019 
 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
  
A ação após implantada, deverá ser 
rotineira. 
 
DATA de início da ação corretiva? 
  
30/06/2020 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
  
 
A ação após implantada, deverá ser 
rotineira. 
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aos requerentes que não 
comprovarem a titularidade da dívida, 
tendo em vista que não há interrupção 
do prazo nem suspensão do crédito 
até a regularização da relação 
tributária.  

 Cancelar os parcelamentos no 
prazo previsto na legislação de forma 
a continuar imediatamente a cobrança 
administrativa ou judicial da dívida 
originária.  

 Implementar rotina de 
acompanhamento da inadimplência 
dos parcelamentos, utilizando-se de 
emissão periódica de relatórios 
gerados pelo sistema de arrecadação 
ou outra ferramenta similar, a fim de 
cancelar o benefício do parcelamento, 
nos casos de inadimplência superior 
ao limite de parcelas fixadas na 
legislação tributária municipal, dando 
prosseguimento à cobrança do 
crédito.  

 Implantar rotina sistemática de 
acompanhamento dos parcelamentos 
concedidos, por meio de ato normativo 
(Decreto, Portaria, etc.) que defina 
prazos e atribuições de cada setor.  

 Implementar procedimentos de 
concessão e controle da 
inadimplência de parcelamentos com 
o auxílio do sistema informatizado, por 
meio de ferramentas tais como: (i) 
telas exclusivas para cada tipo de 
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parcelamento previsto na legislação 
(normal, refis, reparcelamentos, etc.) 
com valores parametrizados 
previamente (descontos, acréscimos, 
número máximo de parcelas, valor 
mínimo das parcelas, percentual 
mínimo à vista para reparcelamentos, 
etc.), de forma a evitar erros no 
momento da concessão; (ii) 
ferramentas próprias para controle da 
inadimplência dos parcelamentos 
(relatórios parametrizados pelo nº de 
parcelas em atraso e outras  
condições previstas em lei que 
caracterizem o descumprimento dos 
parcelamentos), de forma a 
possibilitar o seu imediato 
cancelamento; (iii) crítica entre o 
campo de número de processo da tela 
de parcelamento com a lista de 
processos abertos no sistema de 
protocolo, de forma a garantir que 
nenhum usuário possa finalizar a 
inclusão de um parcelamento sem a 
inserção de um número de processo 
válido.  
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2.16 - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

SITUAÇÃO 01 
Ausência de alguns requisitos 
legais da Certidão de Dívida Ativa 
 
 

Implementar no sistema de 
controle da arrecadação os campos 
previstos no §5º do art. 2º da Lei nº 
6.830/80, a fim de que passem a 
constar do Livro Eletrônico da Dívida 
Ativa e da Certidão de Dívida Ativa, 
especialmente no que se refere a 
legislação municipal quanto aos itens 
de fundamentos legais de débitos, 
multas e correções.  
  

O QUE será feito? 

 

Implementação das informações do 
sistema de controle de dívida ativa 
para que constem os requisitos legais 
 
COMO será feito? 

 

Inclusão de campos para atendimento 
aos requisitos legais do controle de 
dívida ativa. 

 

QUEM fará? 
 
Secretaria de Finanças e Setor 
Tributário. 
 
DATA de início da ação corretiva? 
   
30/12/2019 
 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
 
  A ação após implantada, deverá ser 
rotineira. 
 
 
 
 
 

Embora solicitado ao setor 
responsável, nada foi apresentado a 
esta Controladoria que demonstre o 
cumprimento das ações indicadas no 
Plano de Ação. 

 

Portanto, não foram adotadas 
medidas administrativas para sanar o 
achado de auditoria 
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2.17 - INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO CONTÁBIL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 

SITUAÇÃO 01: 

Ausência de integração entre os 
sistemas de arrecadação e 
contabilidade. 

  Implantar e implementar 
procedimentos de controle para que os 
valores de arrecadação tributária e 
dívida ativa registrados nos sistemas 
informatizados de arrecadação sejam 
consistentes com aqueles registrados 
na contabilidade;  

 Adotar os seguintes procedimentos, 
com relação às inconsistências nos 
registros contábeis com o sistema de 
arrecadação, em atendimento ao art. 
85 da LF 4320/64 e do art. 48 da LRF:  

a) Estabelecer por meio de normativo 
próprio uma rotina padrão para a 
conciliação da arrecadação, da 
inscrição e do cancelamento 
registrados no módulo informatizado 
de contabilidade e no módulo 
informatizado de arrecadação;  

b) Estabelecer por meio de normativo 
próprio uma rotina que para realização 
de correções ou anulações seja por 
meio de novos registros, assegurando 
a  
inalterabilidade das informações 
originais incluídas após sua 
contabilização, de forma a preservar o 
registro histórico de todos os atos;  

c) Realizar a baixa manual por 
pagamento no sistema de 
arrecadação por meio de processo 
administrativo, fazendo constar a 
documentação suficiente pra embasar 

O QUE será feito? 

 

Integração dos valores apurados no 
sistema de dívida ativa e contabilidade. 
 
COMO será feito? 

 

 Será cobrado do sistema de 

informação da contabilidade a efetiva 
integração dos valores percebidos da 
dívida ativa com o setor de 
contabilidade, implementando 
procedimentos de controle para que os 
valores de arrecadação tributária e 
dívida ativa registrados nos sistemas 
informatizados de arrecadação sejam 
consistentes com aqueles registrados 
na contabilidade; 

Serão implementados por meio de 
normativo próprio uma rotina padrão 
para a conciliação da arrecadação, da 
inscrição e do cancelamento 
registrados no módulo informatizado 
de contabilidade e no módulo 
informatizado de arrecadação. 
Serão instituídos procedimentos para 
realização de correções ou anulações 
de novos registros assegurando a  

inalterabilidade das informações 

originais incluídas após sua 
contabilização, de forma a preservar o 
registro histórico de todos os atos; 

Serão instituídos procedimentos 

visando a baixa manual por 
pagamento no sistema de arrecadação 
por meio de processo administrativo, 
fazendo constar a documentação 
suficiente pra embasar o respectivo 

Embora solicitado, nada foi 
apresentado a esta equipe de Controle 
Interno, que demonstre a adoção de 
medidas saneadoras do Achado de 
Auditoria. 

 

Portanto, não foram tomadas medidas 
administrativas para sanar o achado. 
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o respectivo registro contábil da 
operação.  

 Criar mecanismos para que toda 
arrecadação de tributo seja realizada 
por meio de guia de pagamento 
gerado pelo sistema de arrecadação 
no modelo Febraban (código de 
barras);  

 Implantar e implementar as 
seguintes funcionalidades no sistema 
de arrecadação:  

a) Mecanismo no sistema que 
mantenha o registro das operações de 
inclusão, exclusão ou alteração de 
dados efetuados pelos usuários que 
contenha, no mínimo: I código do 
usuário; II operação realizada; III data 
e hora da operação;  

b) Relatórios gerenciais que 
possibilitem a discriminação de cada 
baixa manual realizada em um 
determinado período e por tipo de 
dívida (lançada, exigível/vencida ou 
em dívida ativa), contendo 
informações completas da dívida e dos 
valores (principal, juros e outros 
acréscimos) devidos e efetivamente 
pagos, usuário que realizou a baixa e 
número do processo administrativo 
que o autorizou, de forma a subsidiar 
o controle interno e a conciliação a ser 

registro contábil da operação; 

Serão aprimorados os mecanismos de 

arrecadação por guia de pagamento 
gerado pelo sistema; 
Serão alterados os mecanismos no 
sistema para que que mantenha o 
registro das operações de inclusão, 
exclusão ou alteração de dados 
efetuados pelos usuários que 
contenha, no mínimo: I código do 
usuário; II operação realizada; III data 
e hora da operação; 

Serão solicitados junto ao sistema de 
tributação a implementação para 
emissão de Relatórios gerenciais que 
possibilitem a discriminação de cada 
baixa manual realizada em um 
determinado período e por tipo de 
dívida (lançada, exigível/vencida ou 
em dívida ativa), contendo 
informações completas da dívida e dos 
valores (principal, juros e outros 
acréscimos) devidos e efetivamente 
pagos, usuário que realizou a baixa e 
número do processo administrativo 
que o autorizou, de forma a subsidiar o 
controle interno e a conciliação a ser 
realizada periodicamente com a 
contabilidade; 

Serão criadas Ferramentas exclusivas 
para baixa manual por pagamento de 
créditos tributários e individualizados 
para os já inscritos em dívida ativa e os 
ainda não inscritos (apenas lançados);  

Serão implementados Mecanismos de 
validação entre o campo “número de 
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realizada periodicamente com a 
contabilidade;  

c) Ferramentas exclusivas para baixa 
manual por pagamento de créditos 
tributários e individualizados para os já 
inscritos em dívida ativa e os ainda 
não inscritos (apenas lançados);  

d) Mecanismos de validação entre o 
campo “número de processo” da tela 
de baixas manuais (lançamentos e de 
dívida ativa) e a lista de processos 
abertos no sistema de protocolo, de 
forma a garantir que nenhum usuário 
possa completar uma baixa manual 
sem a inserção de um número de 
processo já aberto no sistema de 
protocolo.  

 

processo” da tela de baixas manuais 
(lançamentos e de dívida ativa) e a lista 
de processos abertos no sistema de 
protocolo, de forma a garantir que 
nenhum usuário possa completar uma 
baixa manual sem a inserção de um 
número de processo já aberto no 
sistema de protocolo. 

QUEM fará? 
Secretaria Municipal da Finanças 
através do Setor Tributário e 
contabilidade. 
 
DATA de início da ação corretiva? 
   
Imediato 
 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 
 
A ação após implantada, deverá ser 
rotineira. 
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2.18 - AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE CRÉDITO PRESCRITO MONITORAMENTO 

PROBLEMA RECOMENDAÇÃO TCE/ES AÇÃO CONSTATAÇÕES 
SITUAÇÃO 01 

 

Inexistência de baixas de créditos 
tributários prescritos. 

 Criar comissão para levantamento 
dos créditos tributários prescritos, 
destacando, dentro do possível, as 
razões da não cobrança eficiente no 
tempo oportuno;  
 
 

 Destacar os créditos que tiveram 
sua prescrição suspensa por processo 
de cobrança ainda em andamento;  

 Proceder à baixa dos créditos no 
sistema, mediante processo 
administrativo, devendo ser 
formalmente documentado e motivado 
com clareza e disponível para ser 
examinado a qualquer tempo;  

 Orientar a contabilidade de quando 
da prestação de contas no Tribunal de 
Contas, fazer nota explicativa para 
deixar claro o motivo das baixas para 
justificar a dedução da receita e 
mencionar o número do processo 
administrativo instaurado.  

 
 

O QUE será feito? 
Baixa nos créditos tributários prescritos, 
mediante processos administrativos, 
com motivação e clareza de 
informações. 
 
 
COMO será feito? 
Levantamento de créditos tributários 
prescritos, através de comissão 
específica para este fim, mediante 
processo administrativo, destacando 
os créditos que tiveram sua prescrição 
suspensa por processo de cobrança 
ainda em andamento, procedendo a 
baixa dos créditos no sistema, 
mediante processo administrativo, 
devendo ser formalmente 
documentado e motivado com clareza 
e disponível para ser examinado a 
qualquer tempo; 
 
QUEM fará? 
 
Setor tributário e Comissão Especial 
para levantamento de créditos 
tributários prescritos a ser instituída 
para este fim. 
 
DATA de início da ação corretiva? 
 
30/12/2019 
 
DATA de conclusão da ação 
corretiva? 

 
A ação após implantada, deverá ser 
rotineira. 

Embora solicitado aos responsáveis, 
nada foi apresentado a esta equipe de 
Controle Interno, que demonstre a 
adoção de medidas saneadoras do 
Achado de Auditoria. 

 

Portanto, não foram tomadas medidas 
administrativas para sanar o achado. 
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CONCLUSÃO 
 
Portanto, dentro do que nos fora incumbido por força do Acórdão TC-843/2019 – 1º Câmara, esta Unidade de Controle, procedeu durante 
o exercício de 2020, o monitoramento do cumprimento do Plano de Ação apresentado pelo Município, através de seus responsáveis, a 
fim de prestar as informações pertinentes a esta Corte de Contas, das quais as constatações acima traçadas encontram-se  subsidiadas 
pelos papeis de trabalho anexados ao presente, parte integrante deste relatório, comprovando desta forma a efetividade do presente 
monitoramento por esta unidade de controle interno. 
 

Assim sendo, encerra-se o presente relatório de monitoramento, dando ciência aos responsáveis e encaminhando-o ao Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, consoante subitem 1.2 do Acórdão TC-843/2019- 1º Câmara. 

 

Brejetuba-ES, 01 de dezembro de 2020 
 

 

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA 
Controlador Interno 

 

 

 
CRISTIANO VIEIRA PETRONETTO 

Auditor Público Interno/designado 
 


