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PLANO DE AÇÃO 
Processos TCE ES – 2848/2019 

 

 
ACHADO - 1. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DISPONIBILIZADA ADEQUADAMENTE PARA CONSULTA 

 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
1.1. 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; 

Compilar toda a legislação 
Municipal. 

 Processo Administrativo Nº 
3358/2019 em Andamento. 

 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

• Serviços de Terceiros 

JUNHO/19 Dez/2021 

1.2. 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; 

Após conclusão da compilação, 
as leis hoje existentes no link 
Transparência – Legislação, serão 
substituídas pela compilação. 

Processo Administrativo Nº 
3358/2019 em Andamento. 

 

• Procuradoria Geral do 
Município 

• Assessoria de Comunicação 
JUNHO/19 Dez/2021 

1.3. Implantar procedimentos     
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definidos de consolidação e 
publicação online das normas 
tributárias, atribuindo 
expressamente estas 
competências a determinado(s) 
setores e/ou agentes públicos, de 
forma que as normas estejam 
permanentemente consolidadas e 
publicadas no endereço 
eletrônico da Prefeitura. 

 
 
 
 
Elaborar e/ou alterar a Instrução 
Normativa 

 
 

 
• Secretaria Municipal de 

Governo 
• Procuradoria Geral do 

Município 
• Controladoria Geral do 

Município 
• Assessoria de Comunicação 

 
 
 
 

Setembro/19 

 
 
 
 

Dez/2021 

 
ACHADO - 2. NORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DO ISS INCOMPATÍVEL COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 116/2003 

 
O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM?   

2.1  Atualizar a LM 2743/2006 
visando compatibilizá-la com os 
artigos 3º e 4° da LCF 116/03, no 
que tange à regra do local de 
ocorrência do fato gerador do ISS 
e suas exceções; 

Elaborar Projeto de Lei 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Agosto/19 Dez/2019 

2.2  Atualizar a LM 2743/2006 
visando compatibilizá-la com a 
lista de serviços anexa à LCF 
116/03; 

Elaborar Projeto de Lei 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 
 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Agosto/19 Dez/2019 

2.3  Atualizar a LM 2743/2006 
visando compatibilizá-la com o Elaborar Projeto de Lei 
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artigo 6º da LCF 116/03, no que 
tange à atribuição de 
responsabilidade tributária, por 
substituição, de empresas 
tomadoras e intermediárias de 
serviços; 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 
 

 
 

Agosto/19 

 
 

Dez/2019 

 
ACHADO - 3. ALÍQUOTA EFETIVA DO ISS INFERIOR AO LIMITE CONSTITUCIONAL DE 2% 

 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
 

3.1 Deixar de aplicar 
imediatamente o benefício fiscal 
que resulte em uma alíquota 
efetiva a 2% para os serviços não 
excepcionados no art. 8-A da 
LCF 116/03 e promover a 
alteração da legislação municipal 
divergente. 

Elaborar Projeto de Lei 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria-Geral do 
Município 
 

Agosto/19 Dez/2019 

 
 

ACHADO - 4. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 
PROCESSO ADM. Nº 2622/2019 JÁ EM ANDAMENTO 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
4.1 Elaborar e encaminhar, à 
Câmara Municipal, projeto de Lei: 

Elaborar e encaminhar, à Câmara 
Municipal, projeto de Lei 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 
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a) Revisando a Planta Genérica 
de Valores do município, com 
base no que dispõe o art. 97, 
IV, do CTN, com o objetivo de 
que reflita, adequadamente, a 
realidade imobiliária local  e 
contemple possíveis 
valorizações e ou 
desvalorizações havidas em 
função das transformações 
urbanas, observando os 
seguintes aspectos: 

I) A avaliação de imóveis, para fins 
de tributação, deve ser efetuada por 
profissionais habilitados para 
atividade técnica de avaliar imóveis, 
conforme Resolução Confea 345/90 
c/c Lei Federal 5.194/66 e Lei 
Federal 12.378/2010; 
II) A avaliação de imóveis deve ser 
referenciada em boas práticas 
reconhecidas e aceitas para o 
exercício dessa função (NBR 14653-
1:2001 e 14653-2:2004, da ABNT); 
III) A médias dos quocientes dos 
valores avaliados, conforme constam 
no cadastro fiscal, em relação aos 
preços praticados no mercado para 

• Procuradoria Geral do 
Município 

• Serviços de Terceiros – 
Contratação de empresa 
especializada. 

 
 
 
 
 
 
 

Janeiro/2020 

 
 
 
 
 
 
 

Dez/2021 
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cada tipo de imóvel (nível de 
avaliação), deve ficar entre 70% 
(setenta por cento) e 100 % (cem por 
cento), conforme o §4° do art. 30 da 
Portaria 511/09 do Ministério das 
Cidades. 
b) Prevendo a gradação de 

eventuais aumentos 
individuais acentuados, 
decorrentes da instituição da 
Planta Genérica de Valores, 
de forma a respeitar o 
princípio da não-surpresa e 
da capacidade contributiva. 
Por exemplo, escalonar um 
eventual aumento de 40% em 
quatro aumentos anuais de 
cerca de 10%. 

4.2  Elaborar e encaminhar à 
Câmara Municipal projeto de 
lei que estabeleça 
obrigatoriedade de revisão da 
PGV pelo Poder Executivo em 
períodos de no máximo 4 
anos para municípios acima 
de 20 mil habitantes ou 8 
anos para os demais, com 
base nos §§ 2° e 3°, do art. 

Elaborar e encaminhar, à Câmara 
Municipal, projeto de Lei 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria-Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2021 
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30, da Portaria 511/09 do 
Ministério das Cidades, com 
vistas a que a PGV reflita as 
transformações urbanas 
havidas no período, como por 
exemplo, dispõe a LC 
91/2014, do Município de 
Curitiba; 

4.3  Dar ciência à Câmara 
Municipal quanto à ausência 
de revisão tempestiva da 
Planta Genérica de Valores 

Elaborar e encaminhar, à Câmara 
Municipal, projeto de Lei 

• Secretaria Municipal de 
Finanças 

• Procuradoria Geral do 
Município 
 

Janeiro/2020 Dez/2021 

 
ACHADO - 5. INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 

PROCESSO ADM. Nº 2877/2019 JÁ EM ANDAMENTO 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
5.1  Elaborar e encaminhar projeto 

de lei à Câmara Municipal, 
alterando a Lei Municipal 
3667/2015, onde se deverá 
passar a exigência de grau 
escolaridade tão somente para 
nível superior, quando da 
ocupação do cargo de Agente 
Fiscal de Rendas e Tributos, o 

Elaborar e encaminhar, à Câmara 
Municipal, projeto de Lei 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2020 
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qual deverá permanecer com as 
mesmas atribuições constantes 
na referida lei: 

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

Elaborar e encaminhar, à Câmara 
Municipal, projeto de Lei  

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2020 

 
ACHADO - 6. CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESPROVIDOS DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS EXPRESSAS 

PROCESSO ADM. Nº 2877/2019 JÁ EM ANDAMENTO 
 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
6.1 Elaborar e encaminhar a Câmara 
Municipal Projeto de Lei que altere 
disposições da Lei Municipal 
3080/2010 – Estrutura 
Administrativa, com o intuito de 
acrescentar ao texto a 
regulamentação das atribuições e 
competências dos cargos de 
Gerente da Gerência de 
Administração Tributária da PM de 

Elaborar e encaminhar, à Câmara 
Municipal, projeto de Lei 

 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2020 
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Ibiraçu. 
 

 
ACHADO - 7. NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PROCESSO ADM. Nº 3208/2019 JÁ EM ANDAMENTO 
 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
7.1  Realocar os fiscais de tributos 

que se encontram em desvio de 
função, com regresso destes à 
Administração Tributária, para 
que exerçam apenas atividades 
relacionadas à fiscalização de 
tributos; 

• Realocar os Fiscais de 
Tributos que se encontram 
em desvio de função, com 
regresso deste à 
Administração Tributária 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2020 

7.2  Estruturar o plano de carreira de 
Agente Fiscal de Rendas e 
Tributos em consonância com a 
essencialidade e a priorização de 
recursos prevista 
constitucionalmente para a 
função (art. 37, XXII), com a 
possibilidade de se adotar a 
gratificação por produtividade, 
com base no § 7º do art. 39 da 
CF, vinculada ao desempenho da 
arrecadação em relação a metas 

• Elaborar Projeto de Lei 
para estruturar a carreira 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria-Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2021 
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a serem fixadas pela 
administração tributária; 

7.3  Graduar a remuneração da 
carreira de forma a desestimular 
o desvio de função dentro da 
administração municipal, ou seja, 
adotar como base da 
remuneração máxima do cargo 
de Agente Fiscal de Rendas e 
Tributos (caso de 100% de 
produtividade) o valor equivalente 
ao que o fiscal perceberia se 
investido na maior função 
gratificada ou cargo em comissão 
do Poder Executivo; 

• Estruturar o plano de 
carreira de Agente Fiscal 
de Rendas e Tributos, 
possibilitando-se a adoção 
de gratificação por 
produtividade. 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

 
 
 
 
 
 

Janeiro/2020 

 
 
 
 
 
 

Dez/2021 

7.4  Dotar a fiscalização do ISS com 
viatura exclusiva ou prioritária ao 
exercício de suas atividades; 

Dotar a fiscalização tributária com 
viatura exclusiva ou prioritária 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Setembro/19 Dez/2021 
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7.5  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. 

Promover a capacitação de todos 
os servidores que atuam na 
Administração Tributária 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Constante Constante 

7.6  Dotar recursos orçamentários 
específicos para efetiva 
implementação da Administração 
Tributária Municipal estabelecida 
na LM 3080/2010, dotando-a de 
estrutura física e recursos 
humanos suficientes ao pleno 
exercício das atribuições 
previstas legalmente; 

Dotar a Gerência Municipal de 
Tributação de estrutura física e 
recursos humanos suficientes ao 
pleno exercício das atribuições 
previstas legalmente 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2020 

 
ACHADO - 8. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E/OU REGISTRO IRREGULAR 

DA EXECUÇÃO DE SUAS DESPESAS 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
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8.1  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. 

Elaborado pelo Projeto de Lei nº 
3.277/2019 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2020 

 
ACHADO - 9. CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO 

PROCESSO ADM. Nº 2877/2019 JÁ EM ANDAMENTO 
 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
9.1  Estabelecer, no organograma do 

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

Elaborar alteração na Lei 
Municipal 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda e Obras 

• Procuradoria Geral do 
Município 
 

Janeiro/2020 Dez/2021 
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implementação/manutenção das 
atividades de forma permanente; 

9.2  Encaminhar projeto de Lei à 
Câmara Municipal instituindo 
obrigação de o contribuinte 
comunicar, em prazo 
determinado, formalmente ao 
município fatos ou circunstâncias 
que venham a alterar a unidade 
imobiliária, para fins de 
atualização cadastral, sob pena 
de multa; 

Art. 221 e Art. 226 da CT 
2743/2006. 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Atendido Atendido 

9.3 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; 

Implantar e implementar programa 
de fiscalização e atuar de forma 
coercitiva 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Secretaria Municipal de 
Obras 
 

Janeiro/2020 Dez/2021 

9.4 Firmar convênio com as 
concessionárias de serviços 
públicos de fornecimento de 

Firmar convênio com as 
concessionárias de serviços 
públicos de fornecimento de 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Secretaria Municipal de 
Janeiro/2020 Dez/2020 
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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 á 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 que a 
concessionária disponibilize o 
acesso da administração ao banco 
de dados de clientes e domicílios; 
 

energia elétrica e de água tratada 
atuantes no município 

Governo 

9.5  Normatizar e implementar 
procedimento de controle que 

Normatizar e implementar 
procedimento de controle • Secretaria Municipal de Janeiro/2020 Dez/2020 
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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; 

Fazenda 
• Controladoria Interna 

9.6 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 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Jurídica 
• Controladoria Geral do 

Município 

Janeiro/2020 Dez/2021 

9.7 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 

Normatizar e implementar 
procedimento de controle 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Secretaria Municipal de 
Obras 

• Controladoria-Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2021 
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loteamento no território do 
município. 

 
ACHADO - 10. IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO 

 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
10.1 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; 

Implantar e implementar programa 
de fiscalização nas empresas 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Setembro/19 Dez/2020 

10.2 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.; 

Firmar convênios com 
administrações tributárias de 
outros municípios, Estado ou 
União 

• Secretaria Municipal de 
Governo 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2021 

10.3 Implantar e implementar 
procedimentos de 

Implantar e implementar 
procedimentos de monitoramento 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Setembro/19 Dez/2020 
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monitoramento da arrecadação 
dos inadimplentes, dos maiores 
contribuintes de ISS ou do 
comparativo entre contribuintes 
com a mesma atividade, de 
modo que possa, na ocorrência 
de qualquer flutuação 
significativa na arrecadação, 
possa direcionar ações fiscais 
em diligência externa; 

da arrecadação dos inadimplentes 

10.4 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 nas 
Instituições Financeiras 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2020 

10.5 Implantar e implementar 
programa permanente de 
fiscalizações em contribuintes 

Implantar e implementar programa 
permanente de fiscalizações em 
contribuintes de construção civil 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Setembro/19 Dez/2020 
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de construção civil no 
município; 

10.6 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 aperfeiçoar a apuração 
do imposto devido; 

Implementar ferramenta 
informatizada que auxilie e facilite 
a apuração do ISS 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2021 

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

Implantar e implementar 
procedimentos de comparação 
entre o faturamento bruto 
informados na PGDAS-D e ISS 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2020 

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

Obter o certificado digital e-CPF, 
solicitado através de processo 
Administrativo nº 4789/2019. 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Agosto/19 Dez/2019 

10.9 Implantar e implementar 
programa permanente de 

Implantar e implementar  programa 
permanente de fiscalizações nas 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2020 
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fiscalizações nas grandes 
empresas comerciais e 
industriais, estabelecidas no 
Município, como responsáveis 
tributários do ISS, na condição 
de tomadores de serviços 
responsáveis tributários de ISS; 

grandes empresas comerciais e 
industriais, estabelecidas no 
Município 

10.10 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 ã apuração do fato 
gerador do imposto, os 
contratos de prestação de 
serviços que foram tomados 

Implantar e implementar, nos 
procedimentos fiscalizatórios. 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Setembro/19 Dez/2020 
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pelo contribuinte e sejam 
passíveis de retenção de ISS; 

10.11 Instituir obrigação acessória, 
para os contribuintes, de 
informação periódica, 
preferencialmente por sistema 
informatizado, sobre os serviços 
que foram tomados e os 
respectivos recolhimentos de 
ISS retido, enquanto não for 
implementada a Nota Fiscal de 
Serviços eletrônica com 
funcionalidades mínimas que 
possibilitem o cruzamento de 
informações necessárias para a 
apuração devida do imposto. 

 
O Município já instituiu a NF-E 
desde de 2012.  
 
Instituído conforme Art. 12 e 13 do 
Decreto Municipal nº 4.679/2012 

 
• Secretaria Municipal de 

Fazenda 

 
 

Atendido 

 
 

Atendido 

10.12 Implantar e implementar 
legislação, nos moldes da 
legislação do Município do Rio 
de Janeiro referente ao Cepom-
RJ (instituído pela Lei 4.452/06 
e regulamentado pelo Decreto 
n° 28.248/07 e pela Resolução 
SMF 2.515/07), que 
regulamente, no mínimo: (i) a 
atribuição de responsabilidade, 
aos contribuintes domiciliados 

Implantar e implementar legislação 
 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2021 
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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 4° da LC 
116/03; 

10.13 Implantar e implementar 
procedimentos regulares para 
comparar o faturamento dos 
contribuintes de ISS oriundo de 
operações realizadas com 
cartões de crédito e de debito, 
com a movimentação 
econômica declarada ao 

Implantar e implementar 
procedimentos regulares para 
comparar o faturamento dos 
contribuintes de ISS oriundo de 
operações realizadas com cartões 
de crédito e de debito 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2021 
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Município por meio da emissão 
de notas fiscais de serviços; 

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

Aplicar multa • Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Constante Constante 

10.15 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; 

Formalizar e implementar 
procedimento periódico de 
acompanhamento dos 
contribuintes 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 
 

Janeiro/2020 Dez/2021 

10.16 Implantar e implementar 
programa permanente de 
fiscalizações nos contribuintes 
de ISS no Município, 
enquadrados no Simples 
Nacional, de modo a apurar e 
lançar o imposto com base na 
movimentação econômica. 

Implantar e implementar programa 
permanente de fiscalizações 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2021 
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 10.17  Implantar e implementar o 
planejamento das ações fiscais 
materializado num Plano Anual de 
Fiscalizações que estabeleça os 
critérios das escolhas para a 
fiscalização do imposto, bem como 
as metodologias a serem adotadas, 
de forma a garantir a 
impessoalidade na escolha dos 
contribuintes a serem fiscalizados e 
possibilitar o controle de seu 
resultado a fim de medir a eficiência 
e a eficácia dos trabalhos 
realizados. 

Elaborar o Plano Anual de 
Fiscalização 

• Gerência de Administração 
Tributária c/c Secretaria 
Municipal de Fazenda 
 

Janeiro/2020 Dez/2021 

10.18 Implantar por meio de 
normatização (Decreto, Portaria, 
Instrução normativa, ordem de 
serviço, etc.) e implementar o 
instrumento de autorização para a 
realização de fiscalização (a 
exemplo do Mandado de 
Procedimento Fiscal – MPF, 
adotado na esfera federal), com 
vistas a garantir a vinculação da 
atividade fiscalizatória e mitigar a 
ocorrência de ações arbitrárias de 
fiscalização; 

Elaborar normatização 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

• Controladoria Geral 
 

Janeiro/2020 Dez/2020 
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10.19 Normatizar (Decreto, Portaria, 
Instrução normativa, ordem de 
serviço, etc.) a instituição do Termo 
de Início da Ação Fiscal, de acordo 
com o art. 196 do CTN, inclusive 
com obrigatoriedade de menção 
expressa do prazo máximo para a 
conclusão da fiscalização; 

Normatizar o Termo de Inicio de 
Fiscalização 
 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

• Controladoria Geral 
 

Janeiro/2020 Dez/2020 

10.20 Implantar e implementar 
rotinas de acompanhamento dos 
resultados das ações fiscais em 
diligência externa de ISS realizadas 
no Município. 

Implantar e implementar rotinas de 
acompanhamento dos resultados 
das ações fiscais em diligência 
externa de ISS realizadas no 
Município. 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 
 

Janeiro/2020 Dez/2021 

 
ACHADO - 11. COBRANÇA ILEGAL POR ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO QUE NÃO ENVOLVEM 

CONTRAPRESTAÇÃO OU EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 
 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
11.1 Excluir da previsão 
orçamentária da lei subseqüente à 
notificação deste achado as receitas 
provenientes da arrecadação de 
taxas e preços públicos, cuja 
cobrança é ilegal e deixar de lançar 
as referidas receitas; 

Excluir da previsão orçamentária 
da lei subseqüente à notificação 
deste achado as receitas 
provenientes da arrecadação de 
taxas e preços públicos. 
 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 
 

Janeiro/2020 
 

Dez/2020 
 

11.2 Elaborar e encaminhar à Elaborar e encaminhar à Câmara • Secretaria Municipal de Setembro/19 Dez/2020 
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Câmara Municipal Projeto de 
Lei ou normativo singular a fim 
de revogar eventual legislação 
municipal que disponha acerca 
da previsão de lançamento da 
Taxa de Expediente; 

Municipal Projeto de Lei ou 
normativo singular a fim de 
revogar eventual legislação 
municipal que disponha acerca da 
previsão de lançamento da Taxa 
de Expediente 

Fazenda 
• Procuradoria-Geral do 

Município 

  

11.3 Elaborar e encaminhar à 
Câmara Municipal Projeto de 
Lei excluindo o item 1 do anexo 
III da Tabela XVI – A, instituída 
pela Lei Municipal 2743/2006, 
que deverá conter apenas 
serviços cuja a obrigação de 
usar não seja compulsória para 
a coletividade. 

Elaborar e encaminhar à Câmara 
Municipal Projeto de Lei excluindo 
o item 1 do anexo III da Tabela 
XVI – A, instituída pela Lei 
Municipal 2743/2006 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Setembro/19 
 

Dez/2020 
 

 
ACHADO - 12. COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO 

 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
12.1 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 

Emitir notificação ou inseri-la no 
carnê de cobrança (IPTU ou ISS 
fixo) dos contribuintes devedores 
Esgotar os meios para localização 
e identificação dos devedores não 
localizados no procedimento 
anterior. 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 
 

Dez/2021 
 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES 

 

 

 

 

 

 Av. Conde D’Eu, nº.486, 1º andar, Centro, Ibiraçu/ES, CEP 29.670-000 
Tel: (27) 3257-0516 – www.ibiracu.es.gov.br 

25 
 

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; 
12.2 Implantar e implementar 

rotina sistemática de cobrança 
administrativa   acumulação das 

Implantar e implementar rotina 
sistemática de cobrança 
administrativa de todos os créditos 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 
 

Dez/2021 
 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES 

 

 

 

 

 

 Av. Conde D’Eu, nº.486, 1º andar, Centro, Ibiraçu/ES, CEP 29.670-000 
Tel: (27) 3257-0516 – www.ibiracu.es.gov.br 

26 
 

dívidas para realização da 
execução fiscal, estabelecendo 
procedimentos de 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 às 
dívidas originárias de 
parcelamentos cancelados; 

tributários exigíveis 

12.3 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; 

Realizar convênios com as 
distribuidoras de energia elétrica, 
Secretarias das Receitas Federal e 
Estadual, Detran-ES, Cartórios, 
Junta Comercial, entre outros 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Secretaria Municipal de 
Governo 

Janeiro/2020 
 

Dez/2021 
 

12.4 Registrar os resultados da 
cobrança administrativa 

Registrar os resultados da 
cobrança administrativa, de modo 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 
 

Dez/2021 
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(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: n° de notificações 
emitidas; n° de contribuintes 
efetivamente notificados; n° de 
endereços desconhecidos; n° 
de contribuintes desconhecidos; 
n° de contribuintes notificados 
que compareceram para 
parcelar a dívida; 

que seja possível aferir a 
efetividade do procedimento 
adotado através de relatório 
gerencial emitido pela Gerência de 
Administração Tributária. 

12.5 Implementar o Protesto 
Extrajudicial de Créditos 
Tributários, para que estando o 
cadastro de contribuintes 
fidedigno e dotado de 
informações confiáveis quanto a 
legitimidade do débito tributário, 
o Município possa protestar 
integralmente a dívida em 

Implementar o Protesto 
Extrajudicial de Créditos 
Tributários 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Setembro/19 
 

Dez/2021 
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cartório extrajudicial ou em 
órgão de restrição ao crédito, 
perante os quais a 
Administração pública deve 
realizar convênios de forma 
gratuita, com eventuais ônus 
sobre os devedores. 

 
ACHADO - 13. REGISTRO INADEQUADO DE TRIBUTO NA DÍVIDA ATIVA 

 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
13.1 Promover a inscrição em 
dívida ativa de todos os tributos 
inadimplidos, em cumprimento 
ao artigo 2°, §3° e 5° da Lei 
6830/80 c/c art. 784, IX do CPC 
- Lei 13105/2015, destacando 
os débitos conforme natureza e 
origem, devendo no caso 
especificar as inscrições 
decorrentes do inadimplemento 
das taxas; 

Promover a inscrição em dívida 
ativa de todos os tributos 
inadimplidos 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Setembro/19 
 

Dez/2021 
 

13.2 Implantar e 
implementar procedimentos 
de controle da 
inadimplência de todos os 

Implantar e implementar 
procedimentos de controle da 
inadimplência de todos os tipos de 
impostos do município 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Setembro/19 
 

Dez/2021 
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tipos de impostos do 
município (IPTU, taxas, ISS 
fixo e variável, ITBI e autos 
de infração), específicos 
para cada setor 
responsável pelos 
respectivos lançamentos 
tributários, levando em 
consideração as diferentes 
modalidades de 
lançamento, de forma a 
garantir que o setor 
responsável pela inscrição 
em dívida ativa receba ou 
acesse todas as 
informações necessárias 
para efetuar a regular 
inscrição em dívida ativa de 
todos os inadimplentes, nos 
termos do artigo 2° e 
parágrafos da Lei 6830/80 
c/c art. 784, IX do CPC - 
Lei 13105/2015. 

 
ACHADO - 14. INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO CONTÁBIL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 

 
O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? QUANDO? 
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Data Início Data Final 
14.1 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; 

Implantar e implementar 
procedimentos de controle para 
que os valores de arrecadação 
tributária e dívida ativa 
 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Atendido 
 

Atendido 
 

14.2 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 

Estabelecer por meio de normativo 
próprio uma rotina padrão para a 
conciliação da arrecadação, 
realização de correções ou 
anulações e realizar a baixa 
manual por pagamento no sistema 
de arrecadação 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Controladoria Geral 

Janeiro/2020 
 

Dez/2020 
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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 para 
embasar o respectivo registro 
contábil da operação. 
 
14.3   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); 

O município já tem sistema 
informatizado que emite boletos 
com código de barras. 
  

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Atendido 
 

Atendido 
 

14.4 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 

Implantar e implementar 
mecanismo no sistema que 
mantenha o registro das 
operações de inclusão, exclusão 
ou alteração de dados efetuados, 
relatórios gerenciais, ferramentas 
exclusivas para baixa manual por 
pagamento de créditos tributários 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Setembro/19 
 

Dez/2020 
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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 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 

e mecanismos de validação 
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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. 

 
ACHADO - 15. AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE CRÉDITOS PRESCRITO 

 

O QUE SERÁ FEITO? COMO? QUEM? 
QUANDO? 

Data Início Data Final 
15.1 Criar comissão para 

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

Criar comissão para levantamento 
dos créditos tributários prescritos 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2021 

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

Destacar os créditos que tiveram 
sua prescrição suspensa 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

• Procuradoria Geral do 
Município 

Janeiro/2020 Dez/2021 

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

Proceder a baixa dos créditos no 
sistema, mediante processo 
administrativo por contribuinte 

• Secretaria Municipal de 
Fazenda 

Janeiro/2020 Dez/2021 
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15.4 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. 

 
Orientar a contabilidade de quando 
da prestação de contas anual no 
Tribunal de Contas 

 
• Secretaria Municipal de 

Fazenda 

 
Janeiro/2020 

 
Dez/2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Declaração de ciência quanto às responsabilidades atribuídas por meio do presente Plano de Ação: 
 

NOME SETOR ASSINATURA 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI Prefeito Municipal 
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MÁRIO CÉSAR NEGRI Procurador Geral do Município 

 

VIVIANE BARBOSA SFALSIN Secretária Municipal de Governo 

 

LUIZ ALBERTO SANCHES Secretário Municipal de Finanças 

 

HELEN CRISTINA GRIPPA Controladora Geral do Município 
 
 
 

JOSÉ HERVAN PIGNATON Presidente da Câmara Municipal 
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