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PORTARIA Nº 007, DE 21 DE JANEIRO DE 2021

³'eclara o encerramento, publicita e dá
transparência aos trabalhos realizados pelo
Programa de Auditoria Interna da Dívida Ativa
Municipal de Morpará-BA´

SIRLEY NOVAES BARRETO, Prefeito Municipal de Morpará, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º. Declarar o encerramento e dar publicidade e transparência aos trabalhos
realizados pelo Plano de Auditoria Interna ± PAAI, elaborado e executado pela
Comissão de Avaliação de Dívida Ativa (Decreto Municipal nº 43/2020), em que dispõe
sobre o Relatório Final de Auditoria e Parecer Conclusivo, ambos em anexo, resultado
da Auditoria Interna da Dívida Ativa Municipal, dos exercícios financeiros de 2015 a
2019, no âmbito da Administração do Poder Executivo Municipal, Secretaria Municipal
de Planejamento, Administração e Finanças e do Setor Municipal de Tributos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Morpará-Ba, 21 de janeiro de 2021.

Sirley Novaes Barreto
Prefeito Municipal
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório refere-se à auditoria realizada sobre a Dívida Ativa do Município
de Morpará-Bahia junto à Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento, em
cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna ± PAAI 2020¹, elaborado pela Comissão de
Avaliação da Dívida Ativa Municipal de Morpará-Bahia, com base em metodologia de mapeamento
de riscos.
Cabe, inicialmente, registrar que o estudo de mapeamento de riscos das unidades
auditáveis elaborado pelo Comissão de Avaliação da Dívida Ativa do Município de Morpará-Ba,
indicou o Setor Municipal de Tributos como uma das unidades prioritárias para a realização de
auditorias a serem incluídas no Plano Anual de Auditoria Interna.
A partir da avaliação do Departamento sobre assuntos passíveis de auditoria dentro da
Secrtaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento, identificou-se a evolução do
montante do saldo da Dívida Ativa municipal nos últimos exercícios fiscais, cujo saldo em 2019
atingiu quase cifra milionária, bem como foram analisados os apontamentos do Tribunal de Contas
do Estado da Bahia (TCEBA) nos exercícios de 2015 a 2019, decidindo-se desse modo pela
instauração da auditoria contemplando o referido tema.
De acordo com o documento técnico² aprovado pela Portaria Federal n.º 564, de 27 de
RXWXEUR GH  ³A Dívida Ativa constitui-se em um conjunto de direitos ou créditos de várias
naturezas, em favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vencidos
e não pagos pelos devedores, por meio de órgão ou unidade específica instituída para fins de
FREUDQoDQDIRUPDGDOHL´Por se tratar de um ativo, a Dívida Ativa constitui-se em uma importante
fonte de receita; seu resgate é de grande relevância frente ao aumento das obrigações a cargo do
Município para atendimento das crescentes demandas sociais e impelem os gestores a investirem na
adoção de medidas para aumentar a capacidade de recuperação de tais créditos.
A finalidade da auditoria visa a avaliação dos processos de trabalho referentes à
inscrição e execução/cobrança extrajudicial da Dívida Ativa sob responsabilidade do Setor Muncipal
de Tributos de Morpará-Ba.
Deste modo, os trabalhos de auditoria abrangem os processos envolvidos pelos
órgãos municipais originadores dos créditos, bem como os dos responsáveis pela gestão e
execução fiscal da Dívida Ativa.
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Por sua vez, considerando a amplitude e complexidade do objeto em análise, aliados à
necessidade do cumprimento integral do PAAI/2020, as questões a serem abordadas e os respectivos
procedimentos desta auditoria foram delimitados conforme constam das Matrizes de Planejamento e
de Procedimentos3 elaborados pela equipe de auditores.
A metodologia da auditoria se valeu de técnicas de análise documental, conciliação de
dados, visita in loco, realização de entrevistas e aplicação de questionários com os gestores
municipais e servidores. Para a avaliação dos processos foram realizados testes de auditoria utilizando
como base o exercício compreendido de 2015 a 2019. Para o estudo da evolução e composição da
Dívida Ativa foram utilizadas séries históricas disponíveis no sistema tributário interno do município
de Morpará-Ba.
No presente trabalho, o objetivo é colaborar a partir do resultado da auditoria, para o
aperfeiçoamento das ações de recuperação de créditos não pagos, com o intuito de fazer cumprir uma
das atribuições constitucionais do controle interno, qual seja, controlar os direitos e haveres do
Município, visando assim contribuir com a eficiência e eficácia da gestão pública.

2. VISÃO GERAL
Este tópico tem como objetivo contextualizar a situação da Dívida Ativa Municipal a
partir das avaliações do TCE/BA e TCM/BA através do estudo sobre a evolução do seu estoque a
partir da identificação do comportamento de seus componentes (inscrição, recebimentos,
cancelamentos e atualização monetária), reafirmando a relevância e a criticidade do assunto.

2.1.

Avaliações Recentes do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCMBA)
A análise dos relatórios das inspeções realizadas pelo TCEBA nos exercícios fiscais

de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 levou à verificação da ausência de apontamentos sobre os valores
de inscrição, recebimentos, cancelamentos e de atualização monetária do estoque da Dívida Ativa,
uma vez que nos quadros de avaliação elaborados pelos auditores do Tribunal não há registros de
inclusão e de exclusão de valores apresentados pela Prefeitura Municipal de Morpará-Ba por parte
da fiscalização do TCMBA.
Sobre o assunto Dívida Ativa, nos relatórios analisados, o TMEBA apontou
predominantemente, a manutenção de um baixo nível de arrecadação de créditos de Dívida Ativa
com base, principalmente na comparação com o valor total do estoque da Dívida Ativa e com o valor
5
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da média do percentual de recebimentos frente ao estoque total da Dívida Ativa dos municípios da
Inspetoria Regional de Contas.
O Demonstrativo da Dívida Ativa registra arrecadação no exercício de R$
53.328,55(M) , que representa 2,22% do saldo do exercício anterior de R$ 2.400.822,77, conforme
registrado no Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão de dezembro de 2018, conforme o
Anexo II ± Resumo Geral da Receita(D).
Deste modo, questiona-se à Administração sobre as medidas que estão sendo adotadas
para sua regular cobrança, em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei Complementar nº 101/00
- LRF.
No relatório do exercício de 2013, o apontamento a ser destacado refere-se, segundo
o TCMBA, ao descumprimento do princípio de contabilidade da prudência (art. 10 da Resolução
Conselho Federal de Contabilidade n.º 750/93, com a redação dada pela Resolução CFC n.º 1.282/10),
pois não identificou registros contábeis de provisão para perdas na cobrança da Dívida Ativa.
Assim sendo, o questionamento mais frequente do TCESP a respeito do tema
verificado nos relatórios analisados relaciona-se à baixa eficiência da arrecadação dos créditos
inscritos na Dívida Ativa. Merece destaque o elevado saldo do estoque da dívida, relevante para o
TCMBA em virtude do estudo contido no Comunicado SDG n.º 40/2018.

2.2.

Análise da Evolução da Dívida Ativa

O quadro abaixo apresenta a evolução dos valores referentes aos créditos inscritos em
Dívida Ativa nos últimos exercícios até 2019.
Quadro 2. Evolução da Dívida Ativa no Município de Morpará - 2015 a 2019.
Nomenclatura
2015
Saldo Inicial da
124.308,30
Dívida Ativa A
Recebimentos (-)
586,27
B
Descontos e
0,00
Remissões (-) C
Cancelamentos
0,00
(-) E
Inscrições
0,00
(Principal) (+) F
Atualização das
0,00
Inscrições (+) G
Saldo Final da
220.889,59
Dívida Ativa K

2016

2017

2018

2019

185.524,74

93.558,40

110.187,58

123.839,26

0,00
0,00

0,00
0,00

3.287,76
0,00

9.833,27
0,00

0,00
61.216,44

0,00
-91.966,16

0,00
16.629,18

0,00
13.651,68

1.389,90

520,89

134.170,43

134.691,32

-60.868,33

3.508,99
285.615,02

132.780,53
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Variação %

0,00

29,3%

-32,19%

1,04%

0,38%

Fonte: Livro da Dívida Sintético exercícios fiscais do período 2015 a 2019 para o fechamento dos respectivos balanços.

2.2.1.

Evolução do Estoque da Dívida Ativa
A evolução do estoque da Dívida Ativa no período está sintetizado nos gráficos 1 e

2. Conforme demonstrado no gráfico 1, o estoque da Dívida Ativa é crescente no período. De
acordo com o gráfico 3 verifica-se um crescimento médio anual de 10,41 %.

Gráfico 1. Evolução do saldo final da Dívida Ativa no Município de Morpará-Bahia ± 2015-2019.

Evolução da Dívida Ativa Atualizada
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
2015

2106
Série 1

2017
Série 2

2018

2019

Série 3

.
Fonte: Livro da Dívida Sintético exercícios fiscais do período 2015 a 2019.
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Gráfico 2. Percentual de variação do saldo anual da Dívida Ativa no Município de Morpará - 2015 a 2019.

Evolução Variação Anual Dívida Ativa
40%
30%
20%
10%
0%
2015

2016

2017

2018

2019

-10%
-20%
-30%
-40%
Série 1

Fonte: Livro Sintético da Dívida Ativa 215-2019.

2.2.2.

Comportamento dos Recebimentos Anuais de Créditos da Dívida Ativa
Os recebimentos dos créditos, advindos das cobranças efetuadas pela Prefeitura, se

estabeleceram no índice percentual médio de 2,15% em relação ao estoque da dívida, sendo 2,05%
desse valor corresponde os recebimentos entre dívidas quitadas e parcelamentos quitados de 2017 a
2019 de conforme gráfico 3, a seguir.
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Gráfico 3. Índice de arrecadação (%), a partir dos recebimentos e saldo inicial da Dívida Ativa no Município de Morpará-Ba- 2015 a 2019.

Evolução dos Recebimentos
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2015

2016

2017
Dívida Principal

2018

2019

Recebimentos

Fonte: Livro Sintético da Dívida Ativa Morpará-Ba.

De acordo com os dados e informações disponíveis, os recebimentos superaram o
patamar de 2,05% em relação ao estoque da dívida apenas em duas ocasiões: 2018 e 2019. Tais
resultados podem ser atribuídos à mudana de gestão municipal e política sobre o patrimônio público
ocorridos a partir daqueles anos
O gráfico 4 demonstra que os valores inscritos anualmente sempre se constituem em
montantes superiores aos arrecadados, contudo com o intuito de melhor entender esta questão,
calculou-se o percentual do Índice Gestão da Dívida Ativa6, conforme demonstrado no quadro 3. O
índice é calculado a partir da divisão entre os valores inscritos e recebidos com o intuito de apresentar
uma outra medida do desempenho da cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa, além da
comparação com o estoque total da dívida que incorpora os montantes da dívida de curto e longo
prazos.
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Gráfico 4. Gráfico comparativo entre reebimentos e inscrições da Dívida tiva Municipal de
Morpará-Ba entre 2015-2019.

Recebimentos/Inscrições 2015-2019
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2015

2016

2017
Recebimentos

2018

2019

Inscrições

Fonte: Livro Sintético da Dívida Ativa do Município de Morpará-Ba 20165-2019.

Quadro 3. Índice de Gestão da Dívida Ativa ± Recebimentos/Inscrições, no Município de Campinas
± 2007 a 2013.
Nomeclatura
Recebimentos
(-)B
Inscrições
(c/atualiz. (+)
H
Índice de
Gestão da
Dívida

2015
586,27

2016
0,00

2017
0,00

2018
3.287,76

2019
9.833,27

0,00

61.216,44

-91,966,16

16.1629,18

3.651,68

-

0,00

0,00

19,78%

72%

)RQWH2ItFLRV'&&$60)³(YROXomRGD'tYLGD$WLYDGXUDQWHRVH[HUFtFLRVILVFDLVGRSHUtRGRDSDUDRIHFKDPHQWRGRV respectivos
EDODQoRV´

A média do índice no período, segundo o indicador chega a 34% nos exercícios
adotados, sendo puxado para baixo pelos exercícios de 2016 e 2017 que somaram valor 0 ao índice
e alavancados com a notação do exercício de 2019 chegou a 72% na relação adotada. Vale ressaltar
que esse indicador mede o grau de recebimentos frente as inscrições e não sobre o estoque total,
conforme apresentado anteriormente e mais utilizado pelo TCM BA.
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Uma outra forma de avaliar o desempenho da arrecadação da Dívida Ativa é a
comparação de seu montante com a receita tributária do Município, conforme pesquisa realizada por
Bremaeker7. Segundo o estudo com base em dados de 2015, na região Nordeste o melhor desempenho
está com o grupo de Municípios com população entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes: 14,09%.
Ao utilizarmos este critério em Morpará-Ba, obtivemos a média de 1,98% para o período de 2015 a
2019.

Gráfico 5. Índice dos recebimentos com relação à Receita Tributária Bruta Anual, 2015-2019.

Índice Recebimentos/Receita Tributária
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2015

2016

2017

2018

2019

Índice

Fontes : Livro Sintpetico da Dívida Ativa do Município de Morpará-Ba 2015-2019.
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2.2.3.

Perfil da Dívida Ativa
De acordo com o exposto no art. 39, §2º, da Lei Federal n.º 4.320/64, a Dívida Ativa

é classificada segundo sua origem. Assim sendo, divide-se em tributária e não tributária8. Em 2019,
por exemplo, a Dívida tributária correspondeu a 93,67% e a não tributária 6,33%. A composição da
Dívida Ativa por tributo está exposta no gráfico abaixo.
Gráfico 6. Composição da Dívida Ativa por Tributo, no Município de Morpará-Ba ± 2019.

Arrecadação por Tributos
16%

2%
2%

IPTU 70,78%
TFF 8,86%
ITIV 2,13%

9%

ISS 2,18%
Não Trib. 15,77%

71%

Fonte: Livro Sintético da Dívida Ativa do Município de Morpará-Ba ± 2015-2019.

2.2.3.1.

Dívida extrajudicial ou amigável e judicial.
Outras formas de classificação da Dívida Ativa podem ser realizadas para melhor

definir o seu perfil e com isso obter mais informações acerca de seu comportamento, principalmente
no caso da presente auditoria.
A Dívida Ativa, pode ser classificada de acordo com o estágio da cobrança do crédito
não pago, sendo extrajudicial ou amigável e judicial. A parte da dívida extrajudicial refere- se aos
créditos não pagos inscritos em Dívida Ativa que estão na fase de cobrança amigável. A dívida
judicial se constitui quando as opções de cobrança amigável se esgotam, levando a cobrança ao
estágio da execução fiscal.
Cada componente da Dívida, por sua vez, é dividido entre parcelada e não parcelada.
O componente não parcelado no estágio da cobrança amigável significa o não estabelecimento de
12
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acordo entre as partes, elevando as possibilidades do não recebimento de créditos não pagos pelos
contribuintes, com impacto negativo direto sobre a arrecadação desta rubrica orçamentária. Este fato
faz com que aumente a probabilidade de se estabelecer a execução fiscal no âmbito judiciário e, com
isso, elevar novamente a probabilidade do não recebimento de créditos não pagos, principalmente a
curto e a médio prazos, face a característica do setor judiciário, em que as ações demandam grande
tempo.
A outra parcela da Dívida Ativa ilustra o montante para o qual já foram estabelecidos
acordos com os contribuintes inadimplentes, elevando a probabilidade de recebimento dos créditos
não pagos. Quando se trata de dívida parcelada no estágio da cobrança amigável, pode-se concluir
que reduzem-se as chances do envio do débito para ajuizamento fazendo aumentar a probabilidade
do recebimento.
Quadro 4. Evolução da Dívida Ativa, judicial e amigável, no Município de Campinas ± 2007 a 2013.
Nomeclatura/
Ano
Saldo da Dívida
Ativa
Dívida Ativa
Judicial
Índice Dívida
Ativa Judicial
(%)
Saldo da Dívida
Parcelada
Índice Dívida
Parcelada (%)
Variação (%)

2015

2016

2017

2018

2019

220.889,59

285.615,02

132.780,53

134.170,43

134.691,32

0,00

0,00

0,00

0,00

59.362,14

-

-

-

-

44%

291,11

0,00

0,00

643,88

63.408,29

013%

-

-

0,48%

47%

0,13%

-

-

38%

123,6%

Fonte: Livro Sintético da Dívida Ativa do Município de Morpará-Ba, 2015-2019.
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Gráfico 7. Percentuais da Dívida Ativa amigável e judicial, em relação ao estoque, no Município de MorparáBa- 2015 a 2019.

Título do Gráfico
1
0,9
0,8
47%

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,13%

44%

0,47%

0,1
0

0

0

0

0

2015

2016

2017

2018

Div. Judicial

2019

Div. Parcelada

Fonte: Livro Sintético da Dícida tiva de Morpará-Ba, 2015-2019.

Gráfico 8. Evolução da Dívida Ativa judicial e amigável, no município de Morpará - 2015 a 2019.
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Fonte: Livro Sintpetico da Dívida Ativa de Morpará-Ba, 2015-2019.
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Segundo o quadro e os gráficos acima, a Dívida Ativa judicial em 2019 elevou sua
estimativa computando participação sobre o total da dívida de 44%. A dívida amigável se comportou
de modo inverso similar ampliou sua participação sobre o total da dívida de 0,48% para 47% num
com variação anual de atuação de quase 124%.
Estes comportamentos concorrentes exponenciais de um ano pra o outro, revela uma
atenção a partir do exercício de 2019 para a cobrança judicial e amigável da Dívida Ativa Municipal
de Morpará. Isso porque pode-se observar pelos gráficos que era praticamente inexistente a cobrança
da Dívida Ativa Municipal antes no exercício de 2019.
Vale acrescentar, inclusive que é incomum que os valores referentes às cobranças
Judiciais sejam inferiores aos valores referentes às negociações amigáveis, o que pode demonstrar
a necessidade de se voltarem esforços à judicialização da Dívida Ativa Municipal, e segundo, o
arrecadativo municipal mediante a realização de campanhas de incentivos fiscais e tributários.

Gráfico 10. Índices de parcelamentos da Dívida Ativa Pa rcelada em relação aos respectivos saldos.
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Fonte: Livro Sintético da Dívida Ativa de Morpará-Ba, 2015-2019.
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3. ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA.
3.1.

Estrutura Organizacional do Sistema de Dívida Ativa Municipal.
Os créditos inscritos em Dívida Ativa, sendo de natureza tributária ou não tributária, têm sua

origem em diversos órgãos da Municipalidade e portanto, são denominados órgãos de origem (do
crédito) ou ainda órgãos originadores do crédito, a partir de suas respectivas Secretarias, conforme
demonstrado no quadro abaixo:

Quadro 5. Estrutura administrativa referente aos órgãos originadores/lançadores de créditos da
Municipalidade.
SECRETARIA

ÓRGÃO ORIGINADOR DO CRÉDITO

1 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e
1.1.Coordenação Geral de Tributos (COGETRI);
Finanças:
- lançamentos de créditos referentes a IPTU, ITIV, ISS,
TFF, taxas de anúncio, dentre outros.
2 - Secretaria Municipal de Infraestrutura:
2.1. Departamento de Fiscalização, Controle e Uso do Solo
- lançamento de taxas de uso de equipamentos, espaços
(DEFISC);
públicos e serviços públicos;
2.2. Departamento de Obras (DEOB);
- lançamento de taxas referentes aos processos de
2.3. Departamento de Iluminação Pública (DEIP);
construção civil, iluminação púsblica;
2.4. Departamento de Manutenção de Equipamentos
- lançamento de autos de infrações, multas e congêneres
Públicos (DEMAP);
sobre o uso irregular do solo;
2.5. Departamento de Serviços Limpeza Pública, Praças,
- preço público cobrado pela utilização dos serviços de
Parques, Jardins e Cemitérios;
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos de saúde gerados pelos estabelecimentos
(hospitais) do município.

3 - Secretaria Municipal de Saúde:
- autuações promovidas pela Vigilância Sanitária e outras
referentes ao Programas de Fiscalização Anti-Álcool e 3.1. Vigilância em Saúde (VISA)
Antifumo.
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4 ± Procuradoria Jurídica
- trata-se de penalidades referentes a contratos
administrativos gerenciados pelas Secretarias Municipais.
As multas contratuais são cobradas judicialmente e
cadastramento do débito, inscrição na Dívida Ativa do
Município e respectiva cobrança;
- multas impostas decisões judiciais, em face ao
descumprimento das determinações do Estatuto da Criança 4.1. Procuradoria Jurídica
e do Adolescente. O DPG encaminha o protocolo da Vara
da Infância para a inscrição do débito na Dívida Ativa do
Município;
- engloba as decisões administrativas e autuações do órgão,
sendo cadastrados no Sistema de Informações, que envia o
protocolo para a inscrição em Dívida Ativa e cobrança.

5. Secretaria Agricultura, Pesca, Turismo e Meio Abiente:
5.1. Departamento de Meio Ambiente e Turismo
- lavratura de auto e aplicação de multa por
(DEMATUR);
descumprimento de legislação ambiental.
- taxas públicas para emissão de licença, etc.

Após a identificação do crédito não pago, cabe ao órgão de origem proceder o
encaminhamento do processo administrativo ao Setor Municipal de Tributos de Morpará-Ba, o qual
encaminha para a Freire (gestora do Sistema de Informações) responsável pela inscrição e para a
Procuradoria Jurídica Municipal, órgão responspavel pela cobrança (amigável/extrajudicial),
cancelamento de créditos e judicialização das execuções fiscais dos valores já inseridos em Dívida
Ativa, frente ao não pagamento de tais créditos. O fluxo da Dívida Ativa está representado no
fluxograma em anexo.
De acordo com a estrutura organizacional e o fluxograma em anexo, conclui-se que o
sistema de Dívida Ativa do Município de Morpará-Ba contempla o critério de controle de segregação
de funções, uma vez que os procedimentos de lançamento, registros das inscrições, cobrança
(amigável e judicial), cancelamentos, bem como seus respectivos responsáveis se apresentam bem
definidos.

4.

QUADRO RESUMO.
TEMA/ PROCESSO

5.1 Cadastro de Contribuintes

5.2. Inscição e

PONTO DE AUDITORIA
Dificuldades no processo de higienização do
cadastro de contribuintes.
Ausência de contador de prazo prescricional

ITEM
5.1.1
5.2.1

no Sistema de Informações Municipais (SIM).
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Cobrança Amigável
Fragilidades do Sistema de Informações sobre

5.2.2.

os processos de inscrição e dos controles das
cobranças extrajudiciais.

5.3. Pocedimentos relativos a créditos
inscritos em Dívida Ativa.

Ausência

de

normatização

relativa

aos

5.3.1

procedimentos de créditos inscritos.
Heterogeneidade no registro dos motivos de

5.3.2

procedimentos de créditos inscritos.

5.4 Contabilização da Dívida Ativa

Carência de integração completa entre

5.4.1

funcionalidades do Sistema de Informações
para

a

gestão

da

Dívida

Ativa

e

contabilização.

Não utilização de critério de provisionamento
para perdas de créditos de Dívida Ativa.
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5. PONTOS DE AUDITORIA

5.1.

Procedimentos Relativos ao Cadastro de Contribuintes.
O cadastro municipal de contribuintes é importante ferramenta utilizada dentro do

processo de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa.
Tal ferramenta, quando devidamente atualizada com os dados pertinentes dos
contribuintes, permite melhores condições para localização e identificação do devedor, evitando o
insucesso da cobrança.
Com relação ao cadastro de contrinbuintes do Município, verifica-se que a partir de
2018 foi iniciada uma política mais focada em um adequado tratamento das informações cadastrais,
uma vez que possuírem inconsistências que estavam prejudicando os trabalhos de cobrança de
tributos e a identificação dos débitos para o contribuinte.
A principal inconsistência era a possibilidade de serem realizados cadastramentos sem
informações imprescindíveis à emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA), tais como o CNPJ ou
CPF dos contribuintes. Além disso, havia um passivo de inconsistências decorrente do processo de
migração de plataformas e alternância do governo municipal, o transições de governo municipal,
Segundo análise realizada pelos analistas de dados da Andrade & Lima Advogados
Associados, os registros de cadastros de contribuintes sem os respectivos números de CNPJ/CPF
totalizavam 23% do total de cadastros sem as informações suficientes para se realizarem a emissão
das Certidões de Dívida Ativa.
Da análise ampla do bojo do informações referentes às inscrições em Dívida Ativa,
pode-se depreender, para além das questões cricunstanciais, que:
a)

O manejo do Sistema de Informaões para cadastramento e inserção de
informações pode ser feito sem detalhamento específico de modo a criar cadastros
inaptos à inscrição e execução.

b)

A gestão dos dados e das informações dos contribuintes se dá sem planejamento
e domínio.

c)

A inserção de informações mínimas não detalhadas dificulta o desenvolvimento
do setor e obsta o processo de incremento da receita a partir da sua cobrança.

No entanto, em vistas ao aprimoramento do serviço a auditoria destacou os pontos a
seguir.
19
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5.1.1 Dificuldades no processo de higienização do cadastro de contribuintes.
Durante os trabalhos de auditoria verificou-se dificuldade na existência de um fluxo
de unificação do cadastro que se inicia no momento do atendimento, onde é realizada uma pesquisa
pelo nome; ao identificar-se mais de um cadastro referente ao mesmo contribuinte, procede-se a
unificação dos dados buscando manter um único registro por contribuinte, permitindo inclusive a
emissão de relatórios com tais informações.
Na sequência das ações de unificação, o setor de atendimento passou a realizar
procedimentos no sentido da higienização dos registros cadastrais dos contribuintes já com CPF
identificados, ao utilizar a base de dados da Receita Federal que consideram fonte bastante confiável,
o que permite dar melhores condições de localização dos contribuintes para os envios dos tributos
correntes, bem como das notificações, e quando necessário, protestos por débitos inscritos na Dívida
Ativa.
Como resultado destas ações, segundo informação dos gestores, mediante análise
realizada em 03/11/2020, 23% dos cadastros ainda encontravam-se sem CPF/CNPJ, totalizando
aproximadamente 323 registros de um total de 1.434 registros cadastrais, denotando uma queda
eminente da potencialidade de arrecadação e incremento de receita.
Muito embora a verificação do avanço no processo de higienização cadastral, ainda é
expressivo o percentual de cadastros sem CPF/CNPJ, informação esta imprescindível para a emissão
da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com vistas a necessidade de eventual cobrança amigável ou
judicial, uma vez que constitui-se como título executivo extrajudicial, cuja medida de cobrança
passou ser observada a partir do exercício de 2018.
Em entrevista aos servidores do Setor Municipal de Tributos e com base nos
questionários aplicados, em anexo, foi informado a auditoria que atualmente a equipe de profissionais
corresponde a 2 (dois) servidores municipais, sendo que um destes desempenha atividade de gestor
do Sistema de Informações e o outro na função de fiscalização, sendo que as atividades específicas
de cadastro é realizada por 01 (um) servidor apenas.
Frente a importância de um cadastro adequadamente atualizado, aumentando desse
modo a eficiência do processo de cobrança de créditos não pagos, recomenda-se a realização de um
estudo da estrutura atual de recursos humanos da área, com vistas a permitir maior celeridade
no processo de higienização e gestão do cadastro de contribuintes.
A legislação municipal prevê que o contribuinte proceda a atualização de seus dados
20
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cadastrais, com base no art. 20 da Lei 12.392/05. No entanto, verificou-se que uma das dificuldades
na unificação do cadastro de um contribuinte, refere-se a dificuldade de gestão e decorrente de uma
política de não priorização do Setor Municipal de Tributos, em especial, no que toca à capacitação e
formação desses profissionais.
De um modo geral, os processos internos necessitam de estudo de viabilidade de
aprimoramento, sendo necessária análise atida com estabelecimento de fluxo interno criterioso e sem
desperdício de energia dos servidores. Isso porque a ausência de informações essenciais ao cadastro
tributário requer que o único servidor responsável pela sua gestão, execute singularmente a
identificação/investigação dos dados de cada contribuinte com informações incompletas, o que
remonta um processo interno muito vagaroso, caracterizando um trabalho adicional com dispêndio
de tempo significativo para a realização dos procedimentos.
Por consquência, a ineficácia dos procesos internos refletem diretamente no cadastro
de contribuintes com a finalidade de cobrança de créditos não pagos, é o que também informa as
respostas do questionário aplicado nesta auditoria, não sendo crível que seja producente que o único
servidor responsável seja absorvido pela ardua tarefa de buscar através de diversos meios a correção
e a atualização de dados herdados.
Apresenta-se, oportunamente, para fins de início nos ajustes ao cadastro de
contribuintes do município de Morpará-Ba, em anexo à esse Realtório de Auditoria, a Planilha de
Inscrições com CPF/CNPJ irregulares, créditos estes inscritos em Dívida Ativa Municipal mas que
devem ser cancelados por esta municipalidade a fim de regularizar e sanar irregularidades no Livro
Geral da Dívida Ativa.
Por tudo quanto exposto, esta auditoria recomenda:
a) que seja instaurado procedimento de Recadastramento Imobiliário dos
contribuintes para melhor manejo e gestão dos créditos inscritos em Dívida Ativa.
b) A implantação de procedimento administrativo de Regularização Fundiária que
adotem um mecanismo de atualização cadastral dos contribuintes.

5.2 Procedimentos Relativos à Inscrição e Cobrança Extrajudicial.
A inscrição dos créditos vencidos e não pagos é realizada pela própria empresa Freire,
sendo que o cadastramento é realizado pelo Setor Municipal de Tributos e a cobrança extrajudicial
destes créditos pela Procuradoria Jurídica Municipal.
Esse procedimento tem início com o lançamento dos créditos pelos órgãos de origem
21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K4HBO6HYEXPQS+YQJ/VWNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Morpará

Quinta-feira
21 de Janeiro de 2021
23 - Ano - Nº 2820

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ

SEC. MUN. DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Avenida Rui Barbosa, 420, Centro, CEP: 47580000 Morpará ± Bahia.
Fone: (077) 3663-2168/2183. CNPJ 13.798.574/0001-07

frente a identificação do não pagamento por parte do munícipe que após esta constatação procede o
seu envio ao Setor Municipal de Tributos.
As solicitações de inscrição na Dívida Ativa deveriam ser enviadas pelos órgãos
originadores por meio físico, processo administrativo e/ou por meio eletrônico, no entanto apenas o
Setor Municipal de Tributos faz os lançamentos, numa espécie de repetição dos dados cadastrais já
existentes. Ou seja, ao invés de a cada ano serem inseridas novas informações de créditos a serem
lançados em Dívida Ativa, processa-se apenas o lançamento por reptição a cada exercício.
Na continuidade do proceso, após a verificação pelo Setor de Tributos Municipal da
liquidez e certeza do crédito, porocessa-se a emissão das Certidões de Dívida Ativa (CDA),
documento imprescindível para a efetividade da inscrição do crédito e início do processo de cobrança.
Por vezes, ficou detectado nesta auditoria que os órgãos de origem previstos no
³4uadro 5HVXPR´ ,WHP mormente enviam ao Setor de Tributos Municipal lançamentos a serem
cadastrados de créditos não pagos à favor da Prefeitura Municipal de Morpará-Ba.
Sendo assim, não é possível proceder a inscrição de créditos que seriam por natureza
essencciais ao incrremento das receitas tributárias a partir das cobranças de Dívida Ativa. Devido à
ausência de instrumento de comunicação interna e informatizada de informações, a fim de que tais
lacunas sejam supridas, viabilizando o processo de inscrição.
Portanto, mediante análise dos entrevistados, cabe ao órgão que origina o crédito,
proceder as adequações administrativas necessárias para somar esforços na correição e incremento
da inscrição em Dívida e consequente arrecadação municipal.
Neste ponto da avaliação a auditoria identificou como falhas procedimentais:
a) A necessidade de integração informatizada dos órgãos de origem com o Setor
Municipal de Tributos quanto ao fluxo de cadastramentos de créditos municipais;
b) Importância e necessidade de cada órgão lançador proceder o cadastro dos créditos
diretamente no Sistema de Informações e enviá-los imediatamente para a devida
inscrição em Dívida Ativa.
c) O envio para inscrição em Dívida Ativa deverá ser executada pelo próprio setor
encurtando o processo e otimizando a manipulação das informações.

Os créditos deverão ser inscritos a partir do cadastramento no Sistema de Informações
através de aplicação específica (Código - Inscrição em Dívida Ativa). As inscrições podem ocorrer
de forma coletiva e individual, sendo que as coletivas se referem principalmente aos tributos de
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grande volume, como IPTU e ISS ofício/sociedades profissionais/estimativa/construção civil da
denominada dívida corrente (que abarca os tributos não pagos do ano corrente), cujos dados de
LQDGLPSOrQFLDVmR³UHPHWLGRV´DRDSOLFDWLYRVXSUDUUHIHULGRQXPDRSeração intrassistema.
As inscrições de forma individual são predominantemente as não tributárias, tais como
os Autos de Infração, multas, taxas, dentre outros. Porém, estas inscrições também possuem esta
característica de serem pontuais e de diversas origens. Ainda assim, estas inscrições dependem do
envio das informações do órgão responsável pelo crédito.
Ressalta-se que devem ser abertos livros, sendo um para cada tributo, de registro dos
créditos vencidos e não pagos com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, numerados
sequencialmente. Devem ser inscritos como créditos em Dívida Ativa ao final do ano vigente apenas
os que estiverem registrados em dívida corrente. São inscritos no sistema ao final do exercício
financeiro, para que sejam realizadas as verificações para as inscrições em Dívida Ativa ainda no
exercício em curso, contribuindo para que as inscrições ocorram dentro do prazo necessário a se evitar
a prescrição.
No âmbito da cobrança amigável e extrajudicial, cabe destacar que os números
de arrecadação apontam para uma gestão não prioritária do setor. Não foi também detectado
planejamento para desevolvimento da cobrança como apontam os dados do gráfico 8, de modo a
registrar cobrança contínua e programada da cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa.
Sugere-se a partir dessa análise, a cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa,
denominada Régua de Cobrança. São estabelecidos prazos para as ações de acordo com a
característica do crédito, classificado em protestável e não protestável. Por protestável entende-se o
crédito que possui maior certeza de que a cobrança anterior (tributo, taxa, multa, etc) realmente
chegou ao contribuinte. Assim sendo, por exemplo, um tributo em que ao menos uma parcela tenha
sido paga, configura-se situação de maior garantia de que o endereço cadastrado é válido e atualizado,
diminuindo o risco de recursos ou outras ações que retardem ou anulem o protesto.
A utilização da ferramenta iniciou-se no final de agosto de 2013 face a publicação da
Lei Federal nº 12.767/12 que incluiu o § único do artigo 1º na Lei Federal nº 9.492/97. A base da
Régua de Cobrança são os dados cadastrados no Sistema de Informações os quais são adaptados a
uma planilha eletrônica que possibilita a transformação dos dados em informações importantes para
o acompanhamento do processo de cobrança dos créditos.
Segundo informado, não existe atualmente Convênio entre o Município de Morpará%DHR&DUWyULRGH3URWHVWRVGD&RPDUFDFRPILQVGHSURFHVVDPHQWRGHSURWHVWRVGRV&3)¶VH&13-¶V
dos devedores inscritos em Dívia Ativa Municipal, com a rrespectiva inserção nos Cadastros e
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Registros de Protção ao Crédito, como o SPC e SERASA.
Portanto, recomenda-se fortemente, esta auditoria que seja traçado como
instrumento de cobrança a inserção dos devedores do município nos Cadastros e Registros de
Proteção ao Crpedito a pratir do Convênio com o Cartório de Protestos de Títulos da Comarca.
Ressalte-se que a celebração do instrumento do Convênio sustenta, inclusive, a tese perante os órgãos
de Contas do interesse público na cobrança, evitando assim a pecha da renúncia de receita.
Os seguintes procedimentos devem ser adotados na rotina de cobrança sem protesto
em cartório são distribuídos em cinco ciclos, com prazo total de até 2 anos.
A rotina da cobrança deve ser iniciada frente a notificação do não pagamento de
determinado tributo, onde o contribuinte tem no máximo 30 (trinta) dias, para apresentar
manifestação e comprovar que o seu débito é indevido, sendo este o caso, ou no caso de débito devido,
efetuar o pagamento. Após este prazo, o Setor Municipal de Tributos deve aguardar mais 7 (sete) dias
relativos ao tempo da conciliação bancária.
A rotina de cobrança com protesto em cartório adota procedimentos distribuídos
também em 05 ciclos, porém com prazo total de até 3 anos e deve estar minuciosamente descrito no
instrumento de Convênio firmado. Caso o débito não tenha sido quitado, são iniciados os
procedimentos para a cobrança através do protesto em cartório. Após, o contribuinte ainda poderá
quitar a sua pendência no prazo de 3 (três) dias antes do protesto, arcando com as custas do cartório.
Com relação a segmentação da cobrança de créditos não pagos, recomenda-se que
utiliza-se como parâmetro o Decreto nº 044/2020, que trata do REFIS Municipal, tendo por base a
adoção do encaminhamento para protesto de créditos iguais ou maiores a R$ 60,00 (sessenta reais)
para pessoa física e R$ 100,00 (cem reais) para pessoa jurídica, encontrando-se razoável forma de
segmentação.
Segundo informado, a régua de cobrança tem um potencial a ser explorado no sentido
da segmentação da cobrança, que ainda não é utilizado devido ao pouco tempo de uso desta
ferramenta. Frente a existência de uma série histórica mais significativa, novos tipos de segmentação
poderão ser desenvolvidos e utilizados.
A régua de cobrança é revista, de forma geral ou específica em relação a um grupo de
créditos, em função da disponibilidade de instrumentos de cobrança e em função do acompanhamento
e análise da eficiência de cada fluxo. O aumento esperado na eficiência da régua de cobrança com a
implantação das providências elencadas no item 5.1.1. que possibilitará uma comunicação mais eficaz
com o contribuinte.
Quanto ao procedimento de atualização monetária do crédito não pago, utiliza-se para
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o mesmo indexador para os tributos federais, nos termos do art. 17, § 2º do Código Tributário
Municipal. O critério de cálculo considera o período de dezembro do ano anterior até o mês de
novembro do ano em curso. Os juros e multas são calculados por tipo do tributo. Nos créditos não
tributários não há incidência de juros. Os cálculos devem ser efetuados integralmente pelo Sistema
de Informações e a periodicidade de atualização monetária é anual e a incidência de juros varia de
acordo com o tipo do tributo, sendo diária para IPTU e mensal para o ISSQN, por exemplo.
A ferramenta régua de cobrança do Sistema de Informações é utilizada apenas para os
créditos não pagos extrajudiciais. Os judiciais deverão ser acompanhados por sistema informatizado
integrado ao Sistema de Informações, à cargo da Procuradoria Jurídica Municipal e desta Consultoria
Técnica especializada.
Cabe a Procuradoria Jurídica Municipal e a esta Consultoria Técnica especializada a
realização da montagem da ação de execução fiscal quando do envio ao Sistema da Justiça (PJE ±
Processo Judicial Eletrônico) dos créditos a serem ajuizados. Tal atividade ocorre por obrigação desta
administração na gestão dos recursos públicos, a fim de evitar a renúncia de receita, eventuais ações
de improbidade administrativa, garantir um incremento de receita municipal com suas cobrança,
conciliação e mutirão judicial, incentivando uma cultura de contribuição e retorno com a coisa
pública.
O procedimento das Execuções Fiscais têm como relevância dar possibilidade da
municipalidade verificar a existência de créditos não pagos de contribuintes referentes a anos
anteriores e realizar sua cobrança integral e conjunta com informações de crédito que poderão ser
incluídas numa única CDA a ser encaminhada à montagem do processo.
Atualmente, não há uma integração entre o registro de ações judiciais protocoladas na
Justiça da Fazenda Pública e o Sistema de Informaçõe, porém, vale ressaltar que existe controle pela
Procuradoria Jurídica Municipal das ações de maior monta que foram protocoladas judicialmente, em
anexo, auxiliando na organização dos créditos a que serão executados ainda neste exercício.
Por tratar-se de um processo de trabalho que integra a gestão da Dívida Ativa,
faz-se desse modo indispensável integrar as informações acondicionadas pela Procuradorria
Ju´ridica Municipal com o Sistema de Informações, para que essa análise seja automática e
realizada integralmente pelo Sistema de Infromações, evitando assim o disperdício de tempo
dos servidores e a ocorrência de erros humanos naturais a um processo massivo de análise de
dados.
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5.2.1 Ausência de contador de prazo prescricional no Sistema de Informações
Municipais (SIM).
Conforme mencionado anteriormente, os créditos vencidos e não pagos pelos
contribuintes, após serem identificados pelos seus respectivos órgãos lançadores, devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa junto ao Setor Municipal de Tributos, para que esta
ocorra dentro do respectivo exercício financeiro e do prazo necessário a se evitar a prescrição.
No entanto, situações eventualmente diferenciadas podem ocorrer, nos casos em que
o contribuinte formaliza a impugnação do lançamento de tributo, que atendendo às condições
apresentadas em lei específica confere ao crédito tributário a suspensão de sua exigibilidade, por
exemplo. Configurada tal situação, os recursos referentes às impugnações necessitam de julgamento
e manifestação administrativa. Esta análise de recurso e manifestação são de responsabilidade deste
mesmo órgão, inclusive para acompanhamento dos prazos até a decisão final pelo deferimento ou
indeferimento do requerido. Após a decisão final o órgão lançador deve proceder a liberação do
crédito.
Todavia, o que se verificou é a ausência de processos em tramitação e/ou demora na
execução fiscal que pode elevar o risco de prescrição, pois, neste estágio, o controle do prazo
prescricional não se verifica no Sistema de Informações. Observa-se que a inscrição do crédito em
Dídiva Ativa não possui dado referente à data de seu lançamento, não tendo o condão de interromper
e reiniciar a contagem do prazo para sua prescição dos créditos a Dívida Ativa, fazendo assim que a
Prefeitura possua mais tempo hpabil para executar todos os créditos com máxima eficiência.
O Sistema de Informações não permite o controle de prazo por parte do Setor
Municipal de Tributos antes de receber as informações do crédito não pago, uma vez que,
atualmente, não dispõe de um contador de prazo prescricional.
O Setor Municipal de Tributos apenas pode realizar controle prescricional com base
no ano-calendário do tributo inscrito em Dívida Ativa, a partir de quando pode ser iniciada a contagem
do prazo prescricional de cinco anos. Somente assim é possível identificar créditos fora do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, possibilitando a realização de pesquisa, denominada de pesquisa de
créditos residuais, para a verificação da situação fática do crédito, permitindo saber se pode cobrar
o crédito dentro da rotina estabelecida na Régua de Cobrança, e se, tem validade para contagem da
Dívida Ativa Geral, perante os órgãos de contas.
Face a ausência no Sistema de Informações de um contador de prazo prescricional
uando da inscrição do crédito, esta auditoria recomenda:
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a) sejam avaliados os meios necessários à implantação do aplicativo contador de
prazo prescricional quando da inscrição junto ao Sistema de Informações, acessível
aos órgãos integrantes do sistema de gestão da Dívida Ativa.
b) que sejam empreendidos meios necessários para revisão dos procedimentos com a
finalidade de evitar a ocorrência de prescrições de créditos em função do
esgotamento do quinquênio legal para cobrança, de modo a impedir dano ao erário,
bem como reforçar os controles internos.

c) que seja verificada a ocorrência de créditos prescritos, inscritos em Dívida Ativa,
porém ainda não extintos/cancelados, anteriores ao período analisado; sendo
identificada tal situação, que se procedam os respectivos cancelamentos de tais
créditos prescritos.

Nesse sentido fora indentificado por esta auditoria, em anexo, Planilha de créditos
residuais, os quais devem ser candelados junto ao Sistema de Informações para dedução da Dívida Ativa
Geral. Tal ferramenta pode minimizar o risco de prescrição de créditos e consequentemente de danos
ao erário.

5.2.2 Fragilidades do Sistema de Informações sobre os processos de inscrição e dos
controles das cobranças extrajudiciais.
No que se refere à responsabilidade do Setor de Tributos Municipal, o Sistema de
Informações é o sistema oficial onde são cadastrados todos os créditos não pagos, tributários e não
tributários, a serem inscritos em Dívida Ativa. Não há sistemas alternativos, porém são utilizados
meios de registros externos ao sistema pelos órgãos de roigem e de controle interno para inscrição e
controle das cobranças extrajudiciais.
Os meios de registros são, basicamente, planilhas eletrônicas criadas pela Procuradoria
Jurídica Municipal com finalidade de suprir lacunas atualmente existentes no Sistema de Informações
de determinadas aplicações que ainda não foram desenvolvidas pela Setor Municipal de Tributos, em
função do cronograma de prioridades definidas entre as partes.
Tratam-se de planilhas que auxiliam no controle de créditos não pagos cadastrados no
Sistema de Informações, porém nsem que tenha havido cobrança extrajudicial anterior. Por sua vez,
encontra-se na cobrança ao devedor, inicialmente, através da cobrança extrajudicial amigável, uma
política razoável de cobrança, com eventual judicialização em caso de não pagamento ou silêncio.
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A despeito da auditoria não ter observado falhas quanto à sua utilização, cumpre
apontar que se tratam-se de ferramentas de gestão e controle das inscrições e das cobranças
extrajudiciais não integradas ao Sistema de Informação oficial, o que corrobora a fragilidade do seu
uso e manipulação de tais controles, podendo inclusive comprometer a fidedignidade das
informações, pois estas deixam de ser primárias e autênticas.
Sendo assim, a auditoria recomenda

a) que as ferramentas de integração do controle interno de cobranças extrajudicis sejam
incorporadas ao Sistema de Informações, sendo incluídas na agenda de prioridades de serviços a
serem prestados pelo Setor de Tibuto Municipal.
Apesar da recomendação apresentada, a auditoria verificou como fator positivo a
proatividade da Procuradoria Jurídica Municipal, em lançar mão de ações informatizadas de apoio
para incrementar sua capacidade de controle e gestão das inscrições e cobranças devido ao Sistema
de Informações não estar sendo devidamente gerido, de modo a atender as demandas de uma gestão
responsável tributária municipal.

5.3 Procedimentos Relativos aos Créditos Não Pagos inscritos em Dívida Ativa.

As normas de procedimento encontram-se previstas Código Tributário Municipal de
Morpará, Lei nº 078/2000.
O objeto da análise da auditoria focou os procedimentos de cancelamento créditos não
pagos inscritos em Dívida Ativa e no Sistema de Informação de operacionalização da atividade
realizada entre o Setor Municipal de Tributos e a Procuradoria Jurídica Municipal.

5.3.1 Ausência de normatização relativa aos procedimentos de créditos inscritos.
Os

procedimentos

de

substituição,

alteração,

homologação,

lançamento,

cancelamentos e baixas de créditos inscritos em Dívida Ativa podem se dar apenas justificados por
decisão administrativa, por substituição do lançamento pelos órgãos de origem (justificados por
manifestação do órgão competente) ou ainda por decisão judicial (Poder Judiciário), embasados em
pareces da Procuradoria Jurídica Municipal.
O procedimento tem como início a chegada de requerimento ou ofício ao Setor
Municipal de Tributos, devidamente instruído pela área demandante. A Procuradoria Jurídica
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Municipal, por sua vez, deve verificar a legalidade da decisão proferida e se foi proferido pelo pelo
Diretor e/ou Secretário responsável pelo lançamento do crédito e se houve publicação no Diário
Oficial do Município, ou se consta manifestação do órgão responsável solicitando o cancelamento
(para os casos de substituição de lançamento e/ou cadastramento equivocado), conforme o caso.
Todavia, a auditoria verificou que não há normatização destes, apesar dos critérios
estarem previstos no Código Tributário Municipal. Além disso, verificou-se ausência de
padronização de procedimentos, principalmente no caso da necessidade de publicação em Diário
Oficial das decisões administrativas, pois segundo até mesmo informado pelo Setor Municipal de
Tributos, nem todos os casos são publicados.
Não há normatização oficial dos procedimentos internos relativos aos cancelamentos,
por exemplo, bem como aos demais procedimentos do setor. No entanto, segundo mencionado pelos
servidores a empresa responsável pelo gestão do provedor do Sistema de Informações sempre se
coloca a disposição para ensinar e proceder com as solicitações.
Face ao exposto a auditoria recomenda:
a) a normatização oficial dos procedimentos a fim de proporcionar celeridade,
segurança e transparência das decisões administrativas acerca de créditos inscritos em Dívida Ativa,
considerando na análise dos atos os casos específicos em questão.

5.3.2.Heterogeneidade no registro dos motivos de procedimentos de créditos inscritos.
A responsabilidade pelo registro dos procedimentos adinistrativos de créditos inscritos
em Dívida Ativa no Sistema de Informações é do Setor Municipal de Tributos. Os órgãos lançadores
devem realizar lançamento de informações de créditos, nos casos de substituição de lançamento, cujo
sistema realiza o recálculo automaticamente, inclusive de créditos em Dívida Ativa amigável e
judicial, uma vez que é o órgão responsável pela análise e operacionalização no Sistema da referida
atividade.
A operação, a descrição, a justiffcativa e os motivos devem ser realizadas pelo usuário
em um campo no Sitema de Informações vinculado a cada crédito. Trata-se de um campo onde as
informações são inseridas manualmente no sistema ficando gravadas as informações relativas ao
nome do usuário responsável e a data.
A auditoria neste ponto, verificou a ausência de homogeneidade nas informações
inseridas, embora tenha sido relatado pelo gestor que há orientação no sentido de inserir o número do
protocolo responsável pelo cancelamento e o motivo.
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Além disto, verificou-se a ocorrência de procedimentos automáticos pelo sistema,
como no caso de substituição do lançamento devido a recálculo retroativo. Nestas situações a
informação inserida é padronizada, porém apresenta-se de forma genérica com ausência de diversas
informações necessárias ao adequado rastreamento do crédito, tais como, nome e matrícula do
servidor que realizou o procedimento, seguidos das ações referentes ao cancelamento, bem como o
respectivo número do protocolado.
Constata-se do teste realizado que não há uma padronização quanto ao registro
efetuado em sistema, uma vez que verifica-se casos em que no campo observação constam
informações necessárias à identificação do procedimento, que denotam informações claras e precisas
quanto à identificação e rastreabilidade do crédito cancelado, como: data e horário em que o crédito
foi cancelado, número de matrícula e nome do servidor que realizou o procedimento, seguidos das
ações referentes ao cancelamento, bem como o respectivo número do protocolado. E por outro lado,
vale destacar que em outros procedimentos realizados, igualmente visando o cancelamento de
créditos inscritos em Dívida Ativa consta apenas a infRUPDomR³FDQFHODGRSRUUHFiOFXORUHWURDWLYR´
e a respectiva data.
A bem da verdade, o relatório do Sistema de Informações referente aos procedimentos
não permite visualizar com maior precisão todos os motivos que levaram à necessidade da realização
de tal ato dministrativo SHORIDWRGHHVWDUHPLQVHULGRVQRFDPSR³REVHUYDomR´XPFDPSRGHWH[WR
cuja heterogeneidade de registros não permite realizar uma classificação dos motivos doslegais
válidos e com isso dificulta análises estatísticas destes que seriam relevantes para a gestão do processo
de trabalho ora avaliado.
Neste sentido a auditoria recomenda:

a) a normatização visando homogeneizar as informações no campo de modo que
todas incluam registros que facilitem a rastreabilidade do ato administrativo de
crédito inscrito em Dívida Ativa e que seja desenvolvido um novo campo de
informação para serem inseridos os motivos devidamente classificados.

b) a auditoria recomenda que tal tipo de rotina de validação de procedimentos seja
ampliada inclusive para o sistema de informação, uma vez que seria uma forma de
ampliar o escopo de controle da segurança dos procedimentos administrativos que,
atualmente, se restringem na atuação de servidores na análise direta dos processos
administrativos.
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c) a auditoria recomenda que seja incluída a ferramenta de identificação de IP
rastreável para garantir maior capacidade de identificação dos usuários do sistema,
implantando um controle mais incisivo sobre a segurança na atividade de
cancelamento de créditos.

Ressalte-se a importância destes procedimentos serem adotados por todos os
servidores usuários do sistema Sistema de Informações que diligenciem os processos administrativos
de créditos inscritos em Dívida Ativa, para maior segurança do sistema.

5.4

Procedimentos Relativos à Contabilização.

A Dívida Ativa do município é contabilizada pelo Setor Municipal de Tributosda
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
A análise da auditoria focou nos critérios de contabilização da Dívida Ativa e na
integração entre as informações geradas pelo sistema de gestão da Dívida e a contabilidade destas.
5.4.1 Carência de integração completa entre funcionalidades do Sistema de
Informações para a gestão da Dívida Ativa e contabilização.
O sistema de informação utilizado é o Sistema de Informação, o mesmo utilizado para
realizar as operações de gestão da Dívida Ativa pelo Setor Municipal de Tributos. Contudo, ainda
não há uma integração completa entre os órgãos de origem e suas funcionalidades: gestão da Dívida
Ativa e contabilização. Isto porque apenas as baixas por recebimentos são realizadas contabilmente
de forma on line, possibilitando assim, que a arrecadação da Dívida Ativa seja contabilizada
tempestivamente.
Os demais registros da Dívida Ativa, tais como os valores inscritos, cancelamentos e
atualização monetária apenas são contabilizados no final do exercício quando o setor consolida os
resultados e os envia em forma de relatório ao gestor do Sistema de Informações através de
ofícios/informativos durante o exercício fiscal de 20XX para o ³fechamento do EDODQoR´
Face o exposto a auditoria recomenda:

a) que sejam verificados os meios necessários para a completa e tempestiva
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contabilização dos registros.

5.4.2 Não utilização de critério de provisionamento para perdas de créditos de Dívida
Ativa.
Até o exercício de 2019 não foi estabelecido critério de provisionamento para perdas
de créditos de Dívida Ativa, nem de curto nem de longo prazo. Este fato aponta para a constatação
do descumprimento do princípio de contabilidade da prudência (art. 10º da Resolução CFC 750/93,
com a redação dada pela Resolução CFC nº 1.282/10), pois não identificou registros contábeis de
provisão para perdas na cobrança da Dívida Ativa.
Assim, deve-se cuidar para implantação do critério de provisionamento para perdas de
Dívida Ativa com o intuito de cumprir o determinado no cronograma do etor Municipal de Tributos.
Os cálculos se basearão pela média histórica dos recebimentos.
A auditoria recomenda:

a) que os critérios de provisão para perdas de Dívida Ativa sejam adotados pela
contabilidade municipal a fim de se adequar às normas e resoluções pertinentes, mais
especificamente a nova contabilidade aplicada ao setor público (NCAPS),
desenvolvida pela Secretaria do Tesouro Nacional, com a definição de regras e
cronograma de implantação na União, Estados e Municípios.

6.

CONCLUSÃO

Registre-se, em primeiro lugar, que os apontamentos constantes deste relatório se
propõem ao fortalecimento dos controles existentes, bem como à correção de vulnerabilidades,
visando contribuir para o incremento da eficiência e efetividade das ações da Municipalidade.
Muitas operações para a gestão da Dívida Ativa Municipal dependem de um sistema
informatizado e, evidentemente, devem ser cercadas de diversos controles. O sistema é a principal
ferramenta de apoio à gestão e operação das atividades ligadas à Dívida Ativa do Município,
auxiliando nas fases de inscrição, cobrança, cancelamentos, entre outras.
Boa parte das informações e operações registradas no sistema são sensíveis. O registro
de pagamentos, o cancelamento de dívidas e a atualização dos dados cadastrais dos contribuintes
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devedores são apenas alguns exemplos de operações que podem resultar em danos ao erário, ou
mesmo aos devedores, caso sejam indevidamente utilizadas.
A implantação de controles insuficientes ou ainda a ausência dos controles pode
denotar fragilidades que apontam para um risco maior da ocorrência de fraudes. Daí a necessidade de
maior atenção às operações de cancelamento de dívidas por meio de alteração ou exclusão de débitos,
bem como a utilização de meios de registros externos ao sistema Sistema de Informações para
inscrição e controle das cobranças extrajudiciais, como verifica-se no uso da ferramenta utilizada e
desenvolvida pela Freire.
A segurança do acesso ao sistema Sistema de Informações também foi um aspecto
abordado pela auditoria e igualmente necessita de uma grande atenção dos gestores desta
Municipalidade, razão pela qual foi recomendada a revisão da política de acesso.
Um outro aspecto reside na importância da regulamentação normativa dos processos
de trabalho, em especial os procedimentos administrativos internos oficiais, em especial, relativos
aos cancelamentos.
Mesmo com os apontamentos efetuados, de uma forma geral, a auditoria percebeu na
análise, que o Setor Municipal de Tributos necessita de um aprouch técnico e de recursos para
melhorar o seu funcionamento, apesar de ter demonstrado realizar procedimentos relacionados à
gestão da Dívida Ativa. Apontamos com preocupação a manipulação sem domínio pleno do sistema
como um gargalo que precisa ser solucionado pela via da capacitação e treinamento, a fim de
acrescentar aos mesmos segurança, eficiência e eficácia nos resultados, bem como reduzir falhas,
impropriedades e irregularidades.
A auditoria percebeu também que, em relação ao montante total da Dívida Ativa
Municipal, os esforços não estão surtindo o efeito esperado para a redução do crescimento do seu
estoque, com média anual de crescimento apurada permanece em patamr ainda reduzido se analisada
a gestão continuada e planejada, e muito relacionada ao grande estoque da Dívida Ativa ajuizada cuja
execução fiscal é de responsabilidade da P r o c u r a d o r i a J u r í d i c a M u n i c i p a l .
D e s t a f o r m a , a incidência de correção monetária, juros e multas são determinantes
para este elevado crescimento, o que faz com que os resultados obtidos com a arrecadação
mantenham-se em patamares baixos se comparados ao estoque total da Dívida Ativa, conforme
constantemente apontado pelo TCM/BA.
3RUILPUHFRPHQGDPRVDSyVDFRQFOXVmRGR³3ODQRGH3URYLGrQFLDV´FRPRVJHVWRUHV
envolvidos, a expedição de ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios encaminhando as cópias do
presente relatório e respectivo Plano de Providências firmado nos termos da Lei Orgânica do
Município de Morpará-Ba.
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Morpará-Ba, 23 de novembro de 2020.

Matheus Cotrim Lima
Advogado OAB/BA nº 38.042
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SUMÁRIO DE ANEXOS
ANEXO I ± Portaria nº 001/2020 - Plano Anual de Auditoria Interna Municipal 2020 de
Morpará-Ba;
ANEXO II ± Decreto nº 043/2020 - Comissão de Avaliação de Dívida Ativa;
ANEXO III ± Decreto nº 044/2020 ± REFIS;
ANEXO IV ± Relatório Planejamento Auditoria;
ANEXO V - Matriz de Planejamento Auditoria;
ANEXO VI ± Modelo Formulário Coleta de Informações;
ANEXO VII ± Livro Principal da Dívida Ativa Municipal de Morpará-Ba (via digital);
ANEXO VIII ± Livro Sintético da Dívida Ativa Municipal de Morpará-Ba;
ANEXO IX ± Planilha de Parcelamento de Dívidas (em aberto);
ANEXO X ± Planilha de Parcelamento de Dívidas (quitado);
ANEXO XI ± Planilha de Controle de Execuções Fiscais Ajuizadas;
ANEXO XII - Fluxograma da Dívida Municipal;
ANEXO XIII ± Relatório Final de Auditoria;
ANEXO XIV ± Planilha de Créditos Residuais (valores remidos);
ANEXO XV ± Planilha de Higienização do Cadastro (CPF/CNPJ irregulares);
ANEXO XVI ± Planilha de Atualização de Crédtitos Prescritos;
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