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INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU N° 055/2016 

 

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO E 

COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 

 

VERSÃO: I 

APROVAÇÃO EM: 02 DE MAIO DE 2016 

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO Nº 300, DE 02 DE MAIO DE 2016 

UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E O DEPARTAMENTO DE RECEITA E 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe 

conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts. 29, 70 e 76 da Constituição Estadual e 

arts. 56 e 59 da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, que Dispõe sobre o Sistema 

de Controle Interno do Município de São Gabriel Da Palha e dá Outras Providências;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 2013, que Estrutura a Unidade 

Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá Outras Providências;      

 

Considerando o disposto no Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, que Regulamenta a 

aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho de 2013; e 

 

Considerando o Código Tributário Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º A finalidade desta Instrução Normativa é dispor sobre as rotinas e procedimentos a 

serem observados para a administração e cobrança da dívida ativa, no âmbito do Município de São 

Gabriel da Palha. 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa abrange a Procuradoria Geral do Município e o Departamento 

de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Gabriel da Palha. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 

I – Dívida Ativa: Constitui dívida ativa tributária e não-tributária o crédito da Receita Pública 

Municipal, regularmente inscrito na repartição competente, após esgotado o prazo para pagamento 

fixado por Lei, por Decreto Executivo ou por decisão proferida em processo regular, decorrente do 

não pagamento de tributos, multas, juros e demais cominações legais; 

II – Crédito Tributário: é o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por força do qual o 

Município (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou responsável (sujeito passivo), o 

pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária (objeto da relação obrigacional);  

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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III – Crédito não Tributário: são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os 

provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer 

origem ou natureza, exceto as tributárias, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços 

de serviços prestados por estabelecimentos públicos;  

IV – Inscrição de Créditos em Dívida Ativa: representa contabilmente um fato permutativo 

resultante da transferência de um valor não recebido no prazo estabelecido, dentro do próprio ativo, 

contendo, inclusive, juros e atualização monetária ou quaisquer outros encargos aplicados sobre o 

valor inscrito em dívida ativa, ou seja, é a escrituração com todas as informações referentes ao 

devedor e a dívida, passo a passo, como orienta o Código Tributário do Município; e 

V – Execução Fiscal: Cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 4º Compete ao Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças como unidade responsável pela Instrução Normativa: 

 

I – Proceder ao Lançamento do Crédito Tributário;  

II – Relacionar os contribuintes inadimplentes;  

III – Realizar baixa da dívida ativa. 

IV – Inscrever o crédito tributário em dívida ativa; e 

V – Emitir Certidão da Dívida Ativa. 

 

Art. 5º Compete a Procuradoria Geral do Município:  

 

I – Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa; 

II – Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras e com a Controladoria Geral 

do Município, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que 

devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;  

III – Fornecer informações aos órgãos de controle interno e externo, quando solicitado; 

IV – Ingressar com a Execução Fiscal e acompanhamento do processo;  

V – Orientar e cientificar o Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças quanto às decisões proferidas nos processos, em especial as que demandam qualquer ação 

da referida Secretaria, tais como baixa da dívida por adimplemento ou por reconhecido de prescrição, 

a suspensão da exigibilidade do crédito para fins de emissão de certidão positiva com efeito negativo, 

dentre outras; e 

VI – Analisar a liquidez e certeza do crédito tributário. 

 

Art. 6º Compete a Controladoria Geral do Município: 

 

I – Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos estabelecidos por esta Instrução 

Normativa, sempre que solicitado;  

II – Fiscalizar a aplicação desta Instrução Normativa; e  

III – Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas 

funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a 

elaboração de relatórios ou para expedição de recomendações.  

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 7º O Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças 

encaminha a relação dos contribuintes inadimplentes com as obrigações tributárias, juntamente com 

a(s) Certidão(ões) de dívida ativa acompanhada da inicial da ação de execução fiscal, geradas 

automaticamente pelo sistema informatizado para a Procuradoria Geral do Município, momento em 
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que o Procurador Geral fará distribuição dos processos, por meio de despacho, designando o 

Procurador que será responsável pelo ingresso e acompanhamento da tramitação dos processos. 

 

Art. 8º O Procurador designado fará análise prévia do processo com os documentos 

necessários, averiguando os dados do contribuinte, se o valor da dívida ativa que se pretende 

executar atende ao valores estabelecidos no Decreto Municipal, se há exigibilidade do crédito 

tributário, se ainda está no prazo legal para o ajuizamento, se as Certidões de Dívida Ativa 

preenchem os requisitos previstos na Lei de Execução Fiscal, no Código Tributário Nacional e 

Código Tributário Municipal, e demais questões pertinentes que devam ser observadas antes do 

ingresso da ação. 

 

Art. 9º Após a averiguação acima descrita, sendo constatada a necessidade de qualquer 

alteração ou acréscimo de documentos para instrução do processo de execução fiscal, o Procurador 

deverá exarar despacho especificando as alterações ou acréscimos que deverão ser realizados, 

remetendo o processo ao Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças, para que este atenda a orientação e demanda do Procurador em tempo hábil.  

 

Art. 10. Não havendo necessidade de alterações ou quando já realizadas, o Procurador 

designado se tornará responsável pelo ingresso da ação Execução Fiscal. 

 

Art. 11. Ajuizada a execução fiscal e não sendo localizado o executado, deve a Procuradoria 

Geral informar novo endereço para realização do ato.  

 

Art. 12. Apresentada impugnação ao crédito tributário pelo executado, analisará a defesa e se 

manifestará quanto à mesma. 

 

§1º Manifestando-se pela procedência da defesa a Procuradoria Geral do Município 

diligenciará junto ao Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças no 

sentido de ser dada baixa à inscrição em dívida ativa e junto ao Poder Judiciário no sentido de ser 

extinta a ação de execução fiscal.  

 

§ 2º Manifestando-se pela improcedência da defesa a Procuradoria Geral do Município 

diligenciará no sentido de ser dado seguimento à ação de execução fiscal. 

 

Art. 13. Publicada a sentença, cabe à Procuradoria Geral do Município analisar a 

fundamentação e tomar as providências seguintes: 

 

 I – Julgada improcedente a ação e não cabendo recurso, solicitar ao Departamento de Receita 

e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças que proceda com a baixa da inscrição em dívida 

ativa;  

II – Julgada improcedente a ação e sendo passível de recurso, recorrer da sentença; e  

III – Sendo julgada procedente a ação, acompanhar o processo e verificar o cumprimento da 

sentença: 

a) Havendo o pagamento do crédito tributário, solicitar ao Departamento de Receita e 

Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças que proceda com a baixa da inscrição em dívida 

ativa; e 

b) Não realizado o pagamento, indicar ao juízo os bens passíveis de penhora e prosseguir no 

feito até exaurir as vias legais. 

 

Art. 14. O Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças deverá 

monitorar os pagamentos realizados pelos contribuintes que firmaram acordo de pagamento 

parcelado do seu respectivo débito.  

 

Art. 15. O inadimplemento de acordo firmado acarretará o rompimento deste, com as 

consequências legalmente previstas.  
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Art. 16. O Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças, ao 

detectar que houve a falta de pagamento da parcela de um contribuinte ou devedor que foi inscrito na 

Dívida Ativa deverá tomar as providências para a execução judicial da dívida.  

 

Art. 17. Ainda que a dívida esteja sendo cobrada judicialmente, o contribuinte poderá solicitar 

o parcelamento ou a quitação do débito.  

 

Art. 18. Mediante confirmação do pagamento da 1ª parcela ou quitação do débito, a 

Procuradoria Geral do Município requererá em juízo a suspensão ou a extinção do processo de 

execução fiscal. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19. Os termos contidos nesta Instrução Normativa não exime a observância das demais 

normas competentes, que deverão ser respeitadas. 

 

Art. 20. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa poderão ser obtidos junto à 

Procuradoria Geral do Município e à Controladoria Geral do Município que, por sua vez, através de 

procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 

Unidades da Estrutura Organizacional. 

 

Art. 21. A não observância de qualquer das tramitações estabelecidas nesta Instrução 

Normativa sujeitará os agentes à responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 22. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir da sua publicação.  

 

São Gabriel da Palha – ES, 02 de maio de 2016. 

 

 

 

___________________________________________ 

Henrique Zanotelli de Vargas 

Prefeito Municipal  

 

 

 

___________________________________________ 

Cleber Rogério Oakes – Mat. 5639 

Auditor Público Interno 

Controlador Geral do Município 

 

 

 

 

Certidão de Publicação 

Certifico para os devidos fins nos termos do art. 19 

da Lei Orgânica, que a presente Instrução 

Normativa foi publicada no quadro de aviso da 

Prefeitura em 02 de maio de 2016. 

Secretaria Municipal de Administração 




