
PAULO Rt UE PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

_,.,. ....... ~co GUEDES 
ITO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 15 de maio de 20 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 4° - Cabera a unidade responsavel a divulqacao da lnstrucao Normativa ora 
aprovada. 

Art. 3° - Cabera a Unidade Central de Controle lnterno - UCCI prestar os 
esclarecimentos e orientacoes a respeito da aplicacao dos dispositivos deste 
Decreto. 

Art. 2° - Todas as lnstrucoes Normativas, ap6s sua aprovacao e publlcacao, deverao 
ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsaveis e par seus respectivos 
Sistemas Administrativos. 

Paragrafo Onico - A Instrucao Normativa a que se refere o caput dispoe sabre os 
procedimentos e documentos quanta a requisicao e concessao de parcelamentos. 

Art. 1° - Fica aprovada a lnstrucao Normativa do Sistema de Tributes N° 005/2019, 
Versao 01, que segue anexa coma parte integrante deste Decreto. 

DECRETA: 

0 Chefe do Poder Executivo Municipal no uso das atribuicoes legais que lhe sao 
conferidas e objetivando a operacionalizacao do Sistema de Controle lnterno do 
Municf pio, no ambito deste Poder, 

Aprova a lnstrucao Normativa STB N.0 

05/2019 - Versao 01 do Sistema de 
Tributose da outras provldencias. 

DECRETO N° 184/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CL.AUDIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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ras e supervisionar sua aplicacao; .u»: 
• Promover a dlvulqacao e lrnplementacao da lnstrucao Normativa, mantendo-a 

atualizada; 

Unidade Responsavel pela lnstrm;ao Normativa: 

V - RESPONSABILIDADES 

b) Concessao: permissao, autorizacao, consentimento, licenca 

a) Parcelamento: Acao, efeito ou modo de parcelar; divisao, reparticao. 

IV - CONCEITOS 

1. Constituicao Federal; 
2. C6digo Tributario Nacional; 
3. C6digo Tributario Municipal (Lei n° 1932/201 O); 
4. Lei Municipal n° 2230/2017, que disp6e sabre a concessao de parcelamento dos 

tributes municipais. 

Ill - BASE LEGAL 

Abrange o Gabinete do Prefeito, a Secretaria Municipal de Financas, Controladoria 
lnterna, Procuradoria Geral do Municipio de Afonso Claudio e Setor de Tributacao, 

11 - ABRANGENCIA 

Esta lnstrucao Normativa disp6e sabre os procedimentos e documentos quanta a 
requisicao e concessao de parcelamentos. 

I - FINALIDADE 

Versao: 01 
Aprovacao em: 15/05/2019. 
Ato de aprovacao: Decreto N° 184/201 ~ 
Unidade Responsavel: Setor de Tributacao 

INSTRUCAO NORMATIVA STB N° 005/2019 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
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• A solicitacao sera realizada por requerimento do contribuinte ou seu 
procurador ou ainda o adquirente do im6vel, que devera requerer o 
parcelamento a Municipalidade em consonancia com o disposto na Lei 
Municipal n° 2230/2017, dessa forma sera implementado a abertura de 
processo administrativo para concessao do parcelamento, de forma que fique 
registrado os elementos que embasaram, tais como termo de confissao de 
divida assinado, despacho de autoridade competente. 

ff 

Do Parcelamento da Divida Ativa. 

VI - PROCEDIMENTOS 

• Prestar apoio tecnico por ocasiao das atualizacoes da lnstrucao Normativa, em 
especial no que tange a identificacao e avaliacao dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 

• Atraves da atividade de auditoria interna, avaliar a eficacia dos procedimentos de 
controle inerentes ao STB, propondo alteracoes na lnstrucao Normativa para 
aprimoramento dos controles. 

Unidade Central de Controle lnterno: 

• Atender as solicitacoes da unidade responsavel pela lnstrucao Normativa, quanta 
ao fornecimento de informacoes e a participacao no processo de atualizacao: 

• Alertar a unidade responsavel pela lnstrucao Normativa sabre alteracoes que se 
fizerem necessaries nas retinas de trabalho, objetivando a sua otimizacao, tendo 
em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 
aumento da eficlencia operacional; 

• Manter a lnstrucao Normativa a disposicao de todos OS funcionarios da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

• Cumprir fielmente as determinacoes da lnstrucao Normativa, em especial quanto 
aos procedimentos de controle e quanta a padronizacao dos procedimentos na 
gerac;:ao de documentos, dados e inforrnacoes. 

Unidades Executoras: 

• Promover discussoes tecnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsavel pela coordenacao do controle interno, para definir as rotinas de 
trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteracao. atualizacao ou expansao. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



• Recebido o processo, o servidor do Setor de Tributacao acessara o sistema 
de Cadastro, 
No grid "Divida Ativa"; 
No item "Parcelamento"; 
No item "Parcelamento"; 
Pesquise o contribuinte e o selecione; 
Coloque o nurnero de parcelas desejadas pelo contribuinte, devera se atentar 
sabre o valor minima de 1 VRAC por parcelas; 
Selecione a data de vencimento das parcelas; 
Desmarque todos os itens de esconto; 
Clique em parcelar; fo 

DO SISTEMA 

• Os debitos em cobranca judicial, ap6s pagamento da primeira parcela devera 
informar a Procuradoria Municipal para suspensao do processo; 

• Ap6s protocolizacao o processo sera enviado ao Gabinete do Prefeito e 
posteriormente a Secretaria Municipal de Financas, sendo o secretario o 
responsavel pela concessao do parcelamento. 

2 - Pessoa Juridica: 
a) C6pia do CNPJ atualizado. 
b) C6pia da Firma Individual, Contrato au Estatuto Social. 
c) C6pia da Carteira de !dentidade e CPF dos S6cios. 
d) Matricula do Cart6rio de Registro de lm6veis do Municipio de Afonso 

Claudio/ES, atualizada, para IPTU, au qualquer documento idoneo que prove a 
titularidade do im6vel, ainda que precario. 

1 - Pessoa Fisica: 
a) C6pia do RG e CPF. 
b) C6pia do comprovante de endereco atualizado. 
c) Matricula do Cart6rio de Registro de lm6veis do Municipio de Afonso 

Claudio/ES, atualizada, para IPTU, ou qualquer documento idoneo que prove a 
titularidade do im6vel, ainda que precario. 

• Anexo ao requerimento deverao constar c6pias dos documentos elencados 

no Artiga 267 da lei N° 2230/2017: 

• A solicitacao do contribuinte devera constar o numero de vezes em que 
pretende parcelar o debito, nae podendo ultrapassar 60 (sessenta) parcelas, 
e desde que o valor de cada uma nao seja inferior a 01 unidade de Valor de 
Referencia de Afonso Claudio/ES; 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
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JOSE C~R MASCARELLO PAGOTTO 
Secreta io Municipal de Financas 

~ 
. iY\C:J'f;Jr~~ - 

M YARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDAO 
Au it Publica lnterno 

Afonso Claudio, 15 de maio de 2019 

Esta lnstrucao Normativa entra em vigor a partir de sua aprovacao. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito desta lnstrucao poderao ser obtidos junta a 
Controladoria lnterna que, por sua vez, atraves de procedimentos de checagem 
(visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferira a fiel observancia de seus 
dispositivos. 

Outras recornendacoes nao mencionadas nesta lnstrucao Normativa deverao ser 
observadas no C6digo Tributario Municipal e demais leqislacoes vigentes. 

VI - CONSIDERACOES FINAIS 

Ap6s finalizacao do parcelamento devera ser impresso o "Termo de Confissao 
de Divida" e solicitar o contribuinte para assinar. 
lmprimir todas as parcelas e entregar ao contribuinte. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 


