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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Trata o presente processo TC 3564/2018, de Prestação de Contas Anual, exercício 

2017, da Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, sob a 

responsabilidade da Sra. Amanda Quinta Rangel.  

A Prestação de Contas Anual, exercício 2017, foi analisada através do Relatório 

Técnico 146/2018 que apontou indicativos de irregularidades (ITI 376/2018-5). O 

responsável foi citado (Termo de Citação 681/2018-4) nos termos da Decisão 

SEGEX 390/2018-5. 

O responsável protocolou tempestivamente resposta ao Termo de Citação 681/2018-

4, na forma da Defesa/justificativa 1115/2018-5 acompanhada da Peça 

Complementar 14891/2018-1. 

Na sequencia vieram os autos a este núcleo para a devida instrução técnica, que 

segue abaixo: 

 

 

2 DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

2.1 EVIDÊNCIAS DE QUE A DÍVIDA ATIVA NÃO ESTÁ SENDO OBJETO DE 

COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL (ITEM 3.7.2 RT 146/2018-9) 

Base Legal: art. 39 da Lei 4320/64 e Lei 6830/1980. 

Conforme o ITEM 3.7.2, RT 146/2018-9 abaixo transcrito: 

Com base no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram extraídas algumas 

informações que subsidiam as análises relativas à cobrança dos créditos 
inscritos em dívida ativa:  

Tabela 21: Informações complementares sobre a Dívida Ativa  

Inscrições no Exercício (a) 87.984,28 

Saldo Final no Exercício (b) 32.064.140,36 

Baixas por recebimento no Exercício (c) 366.991,34 
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Percentual de recebimento em relação às inscrições no exercício (c/a)  417,11% 

Percentual de recebimento em relação ao saldo final (c/b) 1,14% 

Considerando a tabela anterior e as demais análises realizadas nos 

documentos que compõem esta prestação de contas, em especial o arquivo 
02_DEMDATA_138, constata-se que há evidências de que a dívida ativa 
não está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Defesa Justificativa 1536/2018-8: 

Antes de se abordar a irregularidade, esclarece a Manifestante que a 
justificativa trazida por meio da presente manifestação foi elaborada 

mediante a provocação do agente público diretamente responsável, no 
caso, a Chefe de Divisão de Arrecadação Tributárias. O documento que 
acompanha a presente Manifestação consiste em processo administrativo 

em que a Manifestante diligenciou, junto a tal setor, para buscar as devidas 
explicações e os documentos esclarecedores e de apoio. 

Como se observa dos documentos em anexo (doc. 02),  diversas medidas, 

no âmbito da Administração Tributária, foram impulsionadas no exercício de 
2017 por meio do Memorando n. 003/2017. De acordo com fls. 24/26 do 
processo administrativo n. 21307/2018, a Divisão de Arrecadação 

Tributárias evidencia o desenvolvimento e o andamento de diversas  
medidas que foram adotadas, a saber: atualização da Planta Genérica de 
Valores, capacitação de fiscais, alterações no Código Tributário, cobrança 

via Correios, instituição de produtividade para auditores fiscais, entre outras.  

Junta-se igualmente em anexo, (doc. 03), comprovação de postagem de 
cobranças administrativas, realizadas no ano de 2017.  

Com base em tais esclarecimentos e documentos, a Manifestante pede o 
afastamento da irregularidade, uma vez que medidas foram adotadas para a 
cobrança dos valores inscritos na dívida ativa do Município. [Sic] 

ANÁLISE: A defesa alega que foram tomadas medidas para a cobrança dos valores 

inscritos na dívida ativa do Município, e para fins de prova, encaminhou a Peça 

Complementar 14891/2018-9, da qual consta a seguinte listagem de medidas 

adotadas:  

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

À Secretaria de Fazenda,  

Pelo presente, venho informar acerca das medidas sugeridas tendo em vista 
o recebimento de créditos da Dívida Ativa, bem como o incremento de 
receita, a saber: 

1- Atualizar a Planta Genérica de Valores, através de profissional 
capacitado, Cadastramento e Recadastramento Imobiliário, fls. 27. O 
processo não prosperou vez que o Termo de Referência, elaborado pelo 

Secretário, à época, não supre as demandas do Município no que tange à 
quantidade de imóveis. Um novo Termo de Referência está em fase de 
finalização.  
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2- A avaliação do ITBI deve ser sempre pelo valor de mercado, no local e 

feita por engenheiro (O procedimento já está sendo realizado dessa forma) ; 

3- Estabelecer, via Decreto Municipal, o valor mínimo para execução 
judicial. Já existe desde 2013, Lei 1.110/2013, fls. 28/30; 

5- Estabelecer, via Decreto Municipal, regras para parcelar Dívida Ativa 
protestada. Foi realizado Convênio entre a Central de Cartórios e o 
Município, entretanto a Divisão de Arrecadação Tributária (DAT) possui 

cópia digitalizada do Convênio com a Central de Cartórios (fls.31/34), que 
fora encaminhada para assinatura do Presidente do Instituto de Estudos e 
Protesto de Títulos - Sessão ES. O documento assinado, fora devolvido à 

Secretaria de Fazenda, ficando sob a guarda da Secretária, à época. A DAT 
ficou encarregada de ajustar o sistema Tributário para proceder ao Protesto, 
junto à empresa de software; procedimento esse já realizado, fls 35. 

7- Os fiscais deverão ser capacitados para fiscalizar: o ISSQN (comparando 
com o Simples Nacional), as DOT's (ICMS), o ITBI, Bancos e Cartórios. 
Estamos em busca de capacitação, entretanto faltam cursos disponíveis 

para o fim supracitado. 

8- Projeto de Lei propondo mudanças na tabela XII do Código tributário. Lei 
complementar N ° 015/2017. A tabela de ISSQN da lei Complementar 

116/2003 foi reproduzida na íntegra e incorporada à Lei municipal, fls. 
36/50. 

9- Implementar a criação de novas receitas e incrementar as já existentes:  

a) Projeto de Lei visando incentivo para emplacamento, fls 51/55; 
(Encontra-se na Procuradoria Geral Municipal); 

b) Projeto de Lei propondo a obrigatoriedade das empresas locadoras de 

veículos a apresentarem certificado de Licenciamento no Município, 
fls.56/58; (Encontra-se na Procuradoria Geral Municipal); 

e) Requerimento solicitando a implantação do Sistema de ISS Bancário 

paralelo ao Sistema Tributário; fls 59/60; 

d) Projeto de visando instituir a declaração eletrônica mensal do ISS para 
instituições financeiras, nos termos da Lei 4.595/64, fls. 61/65. (Encontra-se 

na Procuradoria Geral Municipal). 

1 O- Revisar a Lei que estabelece produtividade para os fiscais. Lei 
complementar 016/2017, fls. 66/68. 

11- Acertar o Sistema para que em 2018 as taxas de contribuição e 
melhoria das áreas beneficiadas sejam agregadas ao carnê de IPTU , fls. 
69. (Realizado/sistema); 

12- A Divisão de Arrecadação Tributária já está procedendo à cobrança da 
Dívida via telefone, e-mail e correios. (Em andamento); 

13- Solicitação de Divulgação de recadastramento imobiliário e 

regularização de débitos na Sede, através do comparecimento do 
contribuinte à Divisão de Arrecadação Tributária. (Aguardando retorno da 
Coordenação de Comunicação), fls. 70/71; 
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14- Solicitação de Revisão e Regulamentação da Lei 726/2007 (Taxistas), 

fls, 72/73, (Encontra-se na Procuradoria Geral Municipal) 

15- Projeto de lei visando regulamentar o funcionamento de feiras e 
eventos, fls 74/79. Lei Complementar Nº 1.351/2017. Informo ainda, que 

todos os contribuintes foram notificados acerca de suas pendências para 
com o Município através dos carnês de IPTU, encaminhados em 2017, fls 
80. 

Ademais, até 31/08/2018 todos os contribuintes residentes na Sede e em 
outro município serão notificados pelos fiscais, de acordo com determinação 
contida no MEMORANDO/DAT/Nº10/2018, cuja cópia está anexada aos 

autos, às fls.82. 

Desta forma, considerando-se que foram adotadas medidas visando a cobrança 

administrativa e/ou judicial da dívida ativa municipal, sugere-se afastar este 

indicativo de irregularidade. 

 

 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A presente análise pautou-se no exame de todos os documentos anexos à defesa, 

concluindo-se por conter nos autos justificativas e documentos suficientes para 

afastar o indicativo de irregularidade constante na ITI 376/2018. 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior a 

seguinte proposta de encaminhamento: 

1. Julgar REGULARES as contas da Sra. Amanda Quinta Rangel, Prefeita 

Municipal, no exercício de funções de ordenadora de despesas da Prefeitura M. de 

Presidente Kennedy, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei 

Complementar Estadual 621/2012. 

2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão Plenária TC-13/2018, que 

dispõe sobre a aplicação no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de 

tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO 

da prestação de contas anual de gestão, exercício de 2017, sob responsabilidade da 

Sra. Amanda Quinta Rangel, objetivando instrumentalizar o julgamento pela 
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Câmara Municipal de Presidente Kennedy, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, 

da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2019. 

Silvia de Cassia Ribeiro Leitão 

Auditor de Controle Externo 
Matr. 203.103 
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