
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE 
RECEITA E GOVERNO



REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA DO TCE-MT

SECEX SAÚDE E MEIO AMBIENTE

SECEX EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

SECEX PESSOAL

SECEX PREVIDÊNCIA

SECEX CONTRATAÇÕES

SECEX OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SECEX ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SECEX ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

SECEX RECEITA E GOVERNO



SECEX RECEITA E GOVERNO

CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR DO ESTADO

CONTAS ANUAIS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA

• RGF

• RREO

• ALERTAS



SECEX RECEITA E GOVERNO

FISCALIZAÇÃO

• RECEITA TRIBUTÁRIA

• RENÚNCIAS DE RECEITAS

• INCENTIVOS FISCAIS



Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na

gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos

os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências

voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no

que se refere aos impostos.



Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na

gestão fiscal a INSTITUIÇÃO, previsão e efetiva arrecadação de

todos os tributos da competência constitucional do ente da

Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências

voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no

que se refere aos impostos.



Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na

gestão fiscal a INSTITUIÇÃO, PREVISÃO e efetiva

arrecadação de todos os tributos da competência constitucional

do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências

voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no

que se refere aos impostos.



Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na

gestão fiscal a INSTITUIÇÃO, PREVISÃO e EFETIVA

ARRECADAÇÃO de todos os tributos da competência

constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências

voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no

que se refere aos impostos.



Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na

gestão fiscal a INSTITUIÇÃO, PREVISÃO e EFETIVA

ARRECADAÇÃO de todos os tributos da competência

constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências

voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no

que se refere aos impostos.



Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na

gestão fiscal a INSTITUIÇÃO, PREVISÃO e EFETIVA

ARRECADAÇÃO de todos os tributos da competência

constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências

voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no

que se refere aos impostos.



TRIBUTOS MUNICIPAIS

 IPTU

 ITBI

 ISSQn

 ITR

 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

 TAXAS

DÍVIDA ATIVA



DESTAQUES

 IPTU

 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA



IPTU

 Processo 101290/2017

• Levantamento IPTU – 25 Municípios

 06 Não tinha a PGV instituída

 10 Não estavam com a PGV atualizada

 07 Não estavam com a PGV revisada 



IPTU

 Atualização da PGV

• Resolução Normativa nº 31/2012 - TP

 Municípios com população SUPERIOR a 50.000

habitantes – atualização ANUAL

 Municípios com população INFERIOR a 50.000

habitantes – atualização BIANUAL



IPTU

 Revisão da PGV

• Portaria do Ministério das Cidades nº 511/2009

Art. 30. Recomenda-se que o resultado final da avaliação retrate

a real situação dos valores dos imóveis no mercado,

permitindo o fortalecimento da arrecadação local dos tributos

imobiliários e a promoção da justiça fiscal e social, com o

tratamento isonômico dos contribuintes.

§ 1º A atividade de avaliação dos imóveis e a necessidade de

manter os seus valores atualizados cabe aos administradores

municipais.



IPTU

 Revisão da PGV

• Portaria do Ministério das Cidades nº 511/2009

 Municípios com população SUPERIOR a 20.000

habitantes – revisão a cada 4 ANOS

 Municípios com população INFERIOR a 20.000

habitantes – revisão a cada 8 ANOS (comprovada

tecnicamente que não houve evidência de variação

significativa nos valores dos imóveis)



IPTU

 Atualização e Revisão da PGV

• PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 Jurisprudência: Se não houver majoração a

ATUALIZAÇÃO pode ser feita por DECRETO.

 Responsabilização dos vereadores



CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 81 (CTN). A contribuição de melhoria cobrada pela União,

pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no

âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer

face ao custo de obras públicas de que decorra valorização

imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e

como limite individual o acréscimo de valor que da obra

resultar para cada imóvel beneficiado.



CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Apenas uma reflexão:

Quantas prefeituras de Mato Grosso cobram 

atualmente esse tributo?




