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INSTRUÇÃO NORMATIVA STB N° 052/2016 

 

DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO, CONTROLE E 

BAIXA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO 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: 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 o procedimento para inscrição, 

controle e baixa da dívida tributária, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de São Gabriel da 

Palha. 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa abrange o Departamento de Receita e Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Finanças. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

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

 

I – Dívida Ativa: é a proveniente de crédito tributário regularmente inscrito na repartição 

competente, após terem se esgotado todos os prazos fixados para o seu pagamento pela lei ou por 

decisão final prolatada em processo regular, transitada em julgado. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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Art. 4º Compete ao Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças como unidade responsável pela Instrução Normativa: 

 

I – Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação;  

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; e 

III – Manter o controle dos créditos tributários enviados para inscrição na dívida ativa 

tributária do Município, através de relatórios emitidos pelos sistemas informatizados consolidados 

em planilha com o montante atualizado das inclusões, exclusões e total inscrito. 

 

Art. 5º Compete a Procuradoria Municipal:  

 

I – Manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade, velando pelo 

cumprimento da mesma; e 

II – Proceder com o processo de execução fiscal;  

 

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 

 

SEÇÃO I 

DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

 

Art. 7º Após o lançamento do tributo e devidamente notificado, o contribuinte que não quitar 

seu débito dentro do prazo estabelecido será automaticamente inscrito em dívida ativa.  

 

Art. 8º Os débitos eventualmente parcelados pelo contribuinte, não sendo quitados nos 

vencimentos, estarão sujeitos à inscrição em dívida ativa, inclusive das parcelas vincendas. 

 

Art. 9º Encerrado o exercício financeiro, o Departamento de Receita e Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Finanças providenciará, imediatamente, a inscrição de débitos fiscais, por 

contribuinte.  

 

§ 1º Independentemente, porém, do término do exercício financeiro, os débitos fiscais não 

pagos em tempo hábil, poderão ser inscritos em dívida ativa.  

 

§ 2º As multas, por infração de leis e códigos municipais serão consideradas como dívida ativa 

e imediatamente inscrita, assim que terminar o prazo para interposição de recursos ou, quando 

interposto, não obtiver provimento.  

 

Art. 10. Para todos os efeitos legais considera-se como inscrita a dívida quando registrada em 

livros e impressos especiais do Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças ou em sistema informatizado. 
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Art. 11. Caso haja o regular pagamento da dívida pelo contribuinte o sistema tributário 

realizará a baixa automática da dívida do contribuinte, para que lhe seja liberada a Certidão Negativa 

de Débitos Fiscais para com a Fazenda Municipal. 

 

SEÇÃO II 

DO CONTROLE E DA BAIXA DA DÍVIDA ATIVA 

 

Art. 12. O Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças, 

responsável pelo controle da dívida ativa, deverá observar os seguintes procedimentos:  

 

I – Manter cadastro atualizado da dívida ativa;  

II – Manter controle das cobranças judiciais;  

III – Manter o sistema informatizado da dívida ativa atualizado;  

IV – Inscrever valores não – tributários em dívida ativa;  

V – Emitir notificação e carta de cobrança amigável aos contribuintes inscritos em dívida 

ativa;  

VI – Inscrever de forma legal a dívida ativa, os débitos objeto de notificação ou de imposição 

de multa que não tenham sido pagos em prazos determinados;  

VII – Controlar e conferir a dívida ativa atualizando-a na forma da Lei;  

VIII – Controlar os prazos prescricionais e decadenciais;  

IX – Encaminhar os processos tributários administrativos para a Procuradoria Geral do 

Município para execução fiscal;  

X – Registrar a baixa da dívida paga pelo contribuinte;  

XI – Emitir certidão e relatório detalhado da dívida ativa com a identificação de devedores, 

créditos inscritos e recebidos das cobranças realizadas administrativas e judicialmente, sempre que 

solicitado ou para prestação de contas; e 

XII – Registrar a baixa da dívida paga pelo contribuinte. 

 

SEÇÃO III 

DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 

 

 Art. 13. Compete ao Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças a inscrição, a cobrança amigável, a expedição da Certidão da Dívida Ativa e o controle da 

dívida.  

 

Parágrafo único. Compete a Procuradoria Geral do Município a coordenação geral da cobrança 

executiva, como legítimo representante da Fazenda Municipal.  

 

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

propor aos contribuintes devedores, inicialmente, o pagamento da dívida ativa de forma amigável, 

notificando-os através dos carnês emitidos no exercício, e através de cartas e cobrança amigável.  

 

Parágrafo único. Não havendo negociação ou pagamento de forma amigável, a dívida ativa 

poderá ser enviada para protesto ou diretamente para execução judicial.  

 

Art. 15. As dívidas relativas ao mesmo devedor poderão ser reunidas em um só processo.  

 

Art. 16. O recebimento de créditos tributários, constantes de Certidões da Divida Ativa, será 

feito à vista de guias de recolhimento expedidas pelo Departamento de Receita e Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Finanças, ou quem a mesma delegar poderes para tanto.  

 

Art. 17. Decreto Municipal estabelecerá os valores que não serão executados judicialmente, 

por conta do custo elevado tanto por parte da Administração Pública, quando do Poder Judiciário. 
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Art. 18. Ressalvados os casos de autorização legislativa, não se efetuará o recebimento de 

créditos inscritos na Dívida Ativa com dispensa de multas, juros de mora e correção monetária.  

 

Parágrafo único. Verificado, a qualquer tempo, a inobservância do disposto neste artigo, fica o 

servidor responsável obrigado, além da pena disciplinar a que estiver sujeito, a recolher aos cofres 

municipais o valor da quantia que houver dispensado.  

 

Art. 19. É solidariamente responsável com o servidor, quanto à reposição das quantias relativas 

à redução da multa e juros de mora mencionados no artigo anterior, a autoridade superior que 

autorizar aquelas concessões, salvo se o fizer em cumprimento de decisão judicial.  

 

Art. 20. É de responsabilidade do gestor executar judicialmente os tributos não recebidos em 

processo extrajudicial, sob pena de incorrer em renúncia de receita, o que configura ato de 

improbidade administrativa.  

 

Art. 21. O Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças deverá 

manter controle rigoroso sobre a cobrança da dívida ativa, bem como acompanhamento dos 

pagamentos da dívida ativa, não deixando ocorrer execução judicial de dívida já quitada, sob pena de 

responsabilidade administrativa e civil, no caso de possíveis processos judiciais por cobrança 

indevida. 

 

SEÇÃO IV 

DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 

 

Art. 22. O parcelamento da dívida ativa é destinado a promover a regularização dos créditos do 

Município, decorrentes de débitos que estão inscritos na dívida ativa. 

 

Art. 23. Poderá ser concedido pela autoridade competente parcelamento dos débitos tributários 

na forma que dispuser o Código Tributário Municipal ou Regulamento próprio. 

 

Art. 24. Os débitos em cobrança judicial apenas poderão ser parcelados junto ao Departamento 

de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

Art. 25. Os débitos em cobrança judicial apenas poderão ser parcelados após pagamento de 

honorários advocatícios junto a Procuradoria Geral do Município.  

 

Art. 26. O conteúdo do parcelamento, total de parcelas, valor, descontos entre outros, deverá 

respeitar o Código Tributário Municipal e a legislação vigente.  

 

Art. 27. Em hipótese nenhuma será concedido quaisquer tipos de descontos dos débitos da 

dívida ativa sem que haja autorização legal, cuja ocorrência caracterizará renúncia de receita. 

 

SEÇÃO V  

DAS CERTIDÕES 

 

Art. 28. A prova de quitação dos tributos municipais será feita através da emissão de Certidão 

Negativa de Débitos Fiscal expedida pelo Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria 

Municipal de Finanças. 

 

Art. 29. A emissão da certidão de que trata o artigo anterior será feita mediante requerimento 

assinado pelo requerente devidamente protocolado no Departamento de Receita e Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Finanças ou também por meio digital. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30. A Procuradoria Geral do Município, bem como o Departamento de Receita e 

Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças são os órgãos consultivos competentes para 

esclarecer dúvidas dos servidores municipais atuantes no processo administrativo fiscal. 

 

Art. 31. Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser 

observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes. 

 

Art. 32. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa poderão ser obtidos junto ao 

Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças e à Controladoria Geral 

do Município no âmbito do Poder Executivo 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. 33. A não observância de qualquer das disposições desta Instrução Normativa sujeitará os 

responsáveis à responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 34. Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser 

observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes. 

 

Art. 35. Esta Instrução Normativa entrará em vigor 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 




