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Na busca por consolidar um modelo de administração tributária eficaz e 

eficiente, para o efetivo desempenho de sua missão, onde sua imagem é 

amplamente definida pelos resultados das suas atividades, refletindo em 

transformações sociais, divulgamos o primeiro Plano Anual de Fiscalização da 

Secretaria de Fazenda do Município de Conselheiro Lafaiete.  

Em cada exercício, a fim de garantir transparência e controle, a Secretaria 

de Fazenda do Município de Conselheiro Lafaiete, irá divulgar o planejamento da 

fiscalização tributária, bem como prestar contas dos resultados obtidos no 

exercício anterior.  

Mantendo aqui o compromisso de administrar os recursos públicos de 

forma responsável, segundo as regras e normas, legais, morais e éticas, buscando 

sempre a otimização dos resultados.  
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1. APRESENTAÇÃO  

 

 

A fim de darmos mais um passo em direção à consolidação de um modelo de 

administração tributária eficiente, modernizada que reflita as transformações da sociedade, 

divulgamos o Plano Anual de Fiscalização da Tributária do Município de Conselheiro Lafaiete, 

através da Secretaria Municipal de Fazenda. 

A fiscalização tributária é uma atividade desenvolvida pela Secretaria Municipal de 

Fazenda, tendo como atribuições a promoção da conformidade tributária, o atendimento ao 

contribuinte no tocante as questões tributárias municipais, a realização de fiscalizações 

externas e internas, sendo imprescindível a orientação desde sua demanda até as sanções 

administrativas.  

A Secretaria Municipal de Fazenda de Conselheiro Lafaiete é responsável por planejar 

e executar as atividades de fiscalização tributária no âmbito municipal, empenhada na seleção 

eficiente e inteligente dos sujeitos passivos a serem fiscalizados, em observância as técnicas, 

ferramentas e metodologias de fiscalização, pautadas nos princípios da ética, legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, as quais subsidiam a abertura das ações 

fiscais.  

A fiscalização tributária atua no combate à evasão fiscal e inadimplência tributária, 

tendo como foco a verdadeira Justiça Fiscal.  

 

2. OBJETIVO PROPOSTO 

 

 

O Plano Anual de Fiscalização tem o objetivo de divulgar a previsão das principais 

ações a serem desencadeadas ao longo dos próximos doze meses, de modo a garantir 

transparência, impessoalidade e controle dos atos a serem praticados pela Administração e a 

evidenciar o planejamento da fiscalização que objetiva garantir a arrecadação necessária ao 

funcionamento governamental.  
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A ideia é que o Plano tenha caráter educativo, dando previsibilidade aos contribuintes 

e chances de regularização, antes de quaisquer atitudes por parte do fisco. Dessa forma, se 

garante os direitos dos contribuintes e atende aos interesses da Fazenda Pública, preservando 

expectativas e atenuando conflitos entre sujeito passivo e ativo.  

Muitas das ações aqui propostas, são executadas rotineiramente pela equipe, embora 

não estejam catalogadas de forma a gerar resultados estatísticos específicos ou individuais. 

Lado outro, a formalização do Plano Anual de Fiscalização não tem o condão de engessar a 

atuação do Fisco Municipal ou suspender a fiscalização de outros seguimentos não arrolados 

no planejamento apresentado.  

O que propomos é focar, nos próximos doze meses, nos seguimentos abaixo:  

• Instituições Financeiras e Correspondentes Bancários;  

• Operadoras de Telefonia Móvel;  

• Empresas Optantes pelo Simples Nacional; ´ 

• Serviços de Registros Públicos, Cartorários e Notariais 

• Construção Civil. 

Os critérios para a seleção em questão são variados, dentre eles está a falta de 

fiscalização desses seguimentos nos últimos cinco anos, embora possam estar recolhendo o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, como é o caso das Instituições 

Financeiras.  

No documento foram divulgadas diversas ações em andamento e ações futuras 

pretendidas que auxiliarão na missão da fiscalização e melhoria da arrecadação de outros 

tributos como Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis - ITBI.  

As fiscalizações individuais não estão suspensas, serão realizadas respeitando critérios 

técnicos de seleção, portanto, os contribuintes que estejam no planejamento, ou não, devem 

revisar os procedimentos e, em constatando irregularidades, realizem a autorreguralização, 

evitando assim autuações que podem vir acompanhadas de multas e repercussões criminais 

em alguns casos.  
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Como mencionado alhures, esse Plano serve para garantir transparência, 

impessoalidade e controle dos atos a serem praticados pela Administração. 

 

3. ATUAÇÃO NOS ÚLTIMOS ANOS – DADOS ESTATÍSTICOS – 2013/2020 

 
 

No período de 2013 a 2020, o Município de Conselheiro Lafaiete arrecadou os valores 

constantes dos gráficos desta sessão.  

Em relação ao IPTU, instituído pela Lei Complementar n. 2.239/1980 – Código Tributário 

Municipal é possível observar que a arrecadação seguiu crescente durante vários anos, mas 

também apresentou quedas.  

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Dados extraídos do “Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - SCO” em 11/02/2021. 

A arrecadação do IPTU seguiu crescente de 2013 a 2016, tendo aumento de 28,42% em 

2014, 14,33% em 2015 e 17,73% em 2016. Em 2017, houve queda de 13,20%, aumentando 

novamente 4,53% em 2018. No ano de 2019 houve recuperação de 24,68% e decréscimo de 

7,16% no ano de 2020.  

Em relação ao ITBI, da Lei Municipal 2.718/1989 é possível observar que a arrecadação 

apresentou quedas, mas no cenário atual segue crescente.  
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Logo abaixo, a evolução da arrecadação do Município no período de 2013 a 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Dados extraídos do “Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - SCO” em 11/02/2021. 

Pode-se observar que o ITBI teve um crescimento de 25,56% em 2014 com relação à 

2013 e queda de 10,19% em 2015, seguido de um acréscimo de 12,49% em 2016.  

Em 2017 houve decréscimo de 2,48%. A partir de 2018 seguiu positivamente tendo 

acréscimo de 3,80% em 2018; 28,36% em 2019 e 8,48% em 2020.  

Em relação ao ISSQN, instituído pela Lei Complementar n. 116/2003 e pela Lei 

Complementar Municipal nº 101, de 26 de dezembro de 2017, é fácil observar que a 

arrecadação apresentou quedas, mas no cenário atual segue crescente.  
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A seguir, o desenvolvimento da arrecadação de ISS municipal no período de 2013 à 

2020:  

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Dados extraídos do “Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - SCO” em 11/02/2021. 

 

Nota-se, que o ISS teve acréscimo de 20,54% em 2014 quando comparado ao ano de 

2013. Em 2015 houve redução de 1,46%, aumentando 1,79% em 2016, decrescendo 

novamente 9,36% em 2017. A partir de 2018, a arrecadação seguiu crescente, tendo aumento 

de 24,18% em 2018; 14,15% em 2019 e 2,07% em 2020.  

Vejamos abaixo, gráfico contendo a visão geral da arrecadação anual de IPTU, ISS e ITBI:  

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Dados extraídos do “Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - SCO” em 11/02/2021. 
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Ainda observando a necessidade de apuração dos dados estatísticos analisou-se a 

arrecadação municipal no período compreendido entre janeiro de 2017 a dezembro de 2020, 

aplicando-se o deflacionamento. 

O deflacionamento é retirar o resultado inflacionário de valores (ou preços) nominais 

de maneira a obter o valor real, permitindo a comparação de valores em diferentes períodos 

do tempo para saber se aquele valor (ou preço) aumentou ou diminuiu em termos reais. 

Conforme Pereira e Ramalho (1982), é o processo de modificar valores nominais em valores 

reais.  

Para se chegar ao valor deflacionado dos tributos municipais, multiplicou-se o valor 

nominal a ser corrigido pelo índice dos valores fiscais do município, considerando a variação do 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE.  Logo após, diminui-se o resultado desse cálculo do valor nominal. 

Abaixo, comparação dos valores reais e deflacionário dos tributos ITBI, IPTU e ISS:  

 

Arrecadação Anual – ITBI 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: Dados extraídos do “Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - SCO” em 11/02/2021. 
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  Arrecadação Anual – IPTU 

 

 

 

 

 

 

 

        
           Fonte: Dados extraídos do “Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - SCO” em 11/02/2021. 
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6.244.581,43 6.527.966,12 

8.138.948,57 
7.594.896,70 

6.244.581,43 6.071.661,29 

7.342.145,50 
6.543.763,00 

2017 2018 2019 2020

Valor Nominal x Valor Deflacionado

Valor Nominal Valor Deflacionado

11.842.695,43 

14.707.044,68 

16.788.403,98 
17.136.747,29 

11.842.695,43 

13.679.022,26 

15.144.819,23 
14.765.021,47 

2017 2018 2019 2020

Valor Nominal x Valor Deflacionado

Valor Nominal Valor Deflacionado



13 

 

 

4. PLANEJAMENTO ANUAL (2021-2022)  
 
 

4.1. Metodologia utilizada para seleção de contribuintes a serem 

fiscalizados  

  

Para se manter o princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988, artigo 

37, caput, e visando reunir de maneira correta, eficaz e eficiente a fiscalização tributária. 

Utilizará como critério para seleção dos contribuintes a serem fiscalizados, os de maior 

relevância arrecadatória ou a totalidade de contribuintes de determinado ramo de atividade, 

de acordo com os dados fiscais dos contribuintes levantados no sistema informatizado. 

O processo de seleção também priorizará a busca de indícios de ilícitos praticados por 

pessoas físicas e jurídicas de grande e médio porte responsáveis pelos valores mais 

significativos a serem monitorados.  

Também será́ utilizada como técnica de seleção das fiscalizações o princípio de Pareto, 

que preconiza que 80% da receita estão nos maiores contribuintes que correspondem em cerca 

de apenas 20% da totalidade de contribuintes. A citada técnica foi utilizada, pois dá ênfase e 

efetividade ao princípio da capacidade contributiva e da justiça fiscal que norteia todo o 

trabalho realizado pela fiscalização. 

4.2. Metas de fiscalização  

 

4.2.1.  ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  

O ISSQN demanda maior direcionamento das ações de fiscalização e regulamentação 

com vistas a aumentar a arrecadação e diminuir a inadimplência.  

 

Os principais contribuintes do ISSQN que serão fiscalizados nos próximos doze meses, 

na vigência desse plano:   

 

• Instituições financeiras: O município possui sete agências e nove Postos de 

Atendimento Bancário - PAB para fiscalizar e, nos últimos anos não foram alvo de 

fiscalização. 
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• Empresas optantes pelo simples nacional: A fiscalização será realizada direto no site dos 

entes federados, analisando a Malha Fina do Programa Gerador do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS e notificando para regularização apenas os 

contribuintes com inconsistências.   

 

• Correspondentes bancários: Em dezembro de 2020, o município possuía cento e treze 

correspondentes. A fiscalização pretende auditar os Contratos de parceria com 

Instituições Financeiras, onde o intuito é identificar estabelecimentos comerciais que 

recebem títulos bem como correspondentes bancários que ofertam crédito e os 

Serviços ofertados por Grandes Varejistas, vez que os fatos geradores oriundos de 

prestação de serviços financeiros e não financeiros (seguros, planos odontológicos e de 

saúde, etc.) devem ser recolhidos no município. 

 

O Banco Central do Brasil emite mensalmente a relação dos correspondentes bancários 

em território nacional, separando-os pelas diversas modalidades dos tipos de contratos de 

parcerias são regidos pelo artigo 8º da resolução nº 3.954/2011 e variam de acordo com o que 

e como o estabelecimento comercial quer (ou tem capacidade operacional para) oferecer, 

comumente divididos em Operações transacionais – que são operações de recebimentos e 

pagamentos e Operações negociais – que são operações de oferta ou de concretização do 

crédito. 

 

• Torres de transmissão, antenas e ERB ś: Estão instaladas no município noventa e seis 

estações rádio base, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL. A fiscalização deverá realizar o cadastramento ou recadastramento de todas 

as estações de rádio base. Fiscalizar os serviços prestados pelas operadoras, 

especialmente, quanto á locação da estrutura, realizando a cobrança dos ISSQN 

incidente e devido no Município. 

 

• Serviços de registros públicos, cartorários e notariais: Serão realizadas ações fiscais com 

a finalidade de verificar a regularidade da declaração de faturamento e a conformidade 

com as respectivas movimentações declaradas aos órgãos judiciários.  
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• ISS da construção civil: Com o lançamento de novas construções e ampliação das áreas 

de construções de imóveis do cadastro imobiliário do município, serão realizadas as 

notificações para recolhimento do ISS da Construção Civil ou para a contestação do 

lançamento. 

 
4.2.2. IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  

 

Esse Tributo é de fiscalização mais simples se comparado ao ISSQN devido à 

materialidade do objeto fiscalizado. 

A melhoria na arrecadação do IPTU passa por medidas administrativas e legais já em 

andamento no Município, em especial: 

• Atualização do Cadastro Imobiliário mediante a realização do Geoprocessamento, o 

qual está possibilitando o recadastramento das áreas edificadas e não declaradas no 

cadastro imobiliário do Município, além da identificação de loteamentos irregulares.  

 

• Elaboração de nova Planta Genérica de Valores – PGV, a ser enviada ao Legislativo, na 

qual serão atualizados o cálculo de apuração do valor venal dos imóveis, repercutindo 

no plano prático, no atingimento da justiça fiscal da arrecadação do IPTU, visto que a 

PGV vigente está com valores defasados.  

 

• Contratação de assessoria externa para Revisão da Legislação Tributária resultando na 

instituição de um Novo Código Tributário Municipal. 

 

•  Programa de Recuperação Fiscal – REFIS já implantado e em execução, destinado a 

promover a regularização de créditos tributários e não tributários devidos ao Município. 

 

• Convênio com a União, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, 

representada pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil da 6ª Região Fiscal, objetivando 

o compartilhamento da Escrituração Contábil Digital – ECD no ambiente do Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED e convênio de cooperação técnica objetivando o intercâmbio de 
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informações econômico-fiscais e a prestação de mútua assistência na fiscalização de 

competência de ente. 

 

• Convênio de Mútua Cooperação com a Secretaria de Estado de Minas Gerais 

objetivando a integração de esforços e atividades entre os governos estadual e 

Municipal, a fim de se obterem maiores e melhores resultados com menores custos 

para ambos os Convenentes. 

 

4.2.3. ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos 

 

O ITBI é um imposto com reduzida evasão, tendo em vista que o registro do imóvel 

somente se concretiza após o seu regular recolhimento. 

 

Entretanto, existem aspectos variáveis como os contratos de compra e venda não 

registrados, mantidos na informalidade e os casos de não incidência mais comuns como a 

transferência de imóveis mediante integralização de capital de pessoa jurídica.  

 

Assim, para a melhoria da arrecadação do ITBI, propõe-se:  

 

• Com a revisão do Cadastro Técnico Multifinalitário – CTM criar o Regulamento do ITBI 

de forma clara ao contribuinte; 

• Melhoria dos procedimentos fiscais adotadas na avaliação e cálculo do tributo. 

 

4.2.4. Outras metas propostas  

 

• Padronização e regulamentação do Procedimento Fiscal; 
 

• Inscrição de ofício de todas as empresas ativas na base da Receita Federal; 
 

• Capacitação de Servidores da Secretaria de Fazenda; 
 

• Estabelecer parâmetros para aferir a produtividade dos Fiscais Tributários; 
 

• Término das ações fiscais em andamento. 
 

Sem que ocorra o prejuízo à fiscalização setorial, as demandas serão ampliadas a todos 

os contribuintes, prestadores de serviços ou responsáveis, e fiscalizações individuais. 
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5. PONDERAÇÕES FINAIS    
 

 
O cumprimento da proposta apresentada está atrelado a vários fatores legais e sociais. 

O ano 2020 acabou por ser duramente marcado pela Pandemia de Coronavírus, que, além das 

lamentáveis milhões de mortes e dos seus graves danos sociais, impactou fortemente a gestão 

fiscal dos Municípios e, em 2021, o cenário mantém-se profundamente delicado, impactando 

a nossa economia. 

Logo, é fundamental que se busque o melhor equilíbrio entre a necessidade de se 

manter a atividade fiscalizatória do Município e a compreensão do difícil cenário pelo qual 

passam as pessoas e empresas. Se, por um lado, o combate à sonegação é atividade 

absolutamente indispensável, por outro, o momento delicado pede mais ações educativas do 

que punitivas. 

Evidentemente, não se pode prescindir da fiscalização. Por isso, apresentamos esse 

Planejamento em relação aos principais setores a serem observados ao longo do período na 

fiscalização do ISS, bem como as ações relacionadas aos demais tributos. É indubitável que no 

decorrer da execução o Plano poderá apresentar falhas ou omissões, necessitando de 

adequações ou até se mostrar ineficaz alterando os resultados esperados. Além disso, pode 

haver ajustes necessários dentro da discricionariedade do Administrador Público.   

Mas, acreditamos que esse Plano Anual de Fiscalização é estratégico para aperfeiçoar o 

processo de fiscalização e garantir o equilíbrio financeiro e fiscal do município. 
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