
PAULO H E PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

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

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

ISCO GUEDES 
FEITO MUNICIPAL 

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 publicacao, deverao 
ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsaveis e por seus respectivos 
Sistemas Administrativos. 

Paragrafo Onico - A lnstrucao Normativa a que se refere o caput dispoe sobre os 
procedimentos ml nimos a serem observados na lnscricao, Controle e Cobranca 
Administrativa da Dfvida Ativa Municipal. 

Art. 1° - Fica aprovada a atualizacao da lnstrucao Normativa do Sistema de Tributos 
N° 003/2014, para sua Versao 02/2019, que segue anexa como parte integrante 
deste Decreto. 

DECRETA: 

O Chefe do Poder Executivo Municipal no uso das atribuicoes legais que lhe sao 
conferidas e objetivando a operacionalizacao do Sistema de Controle lnterno do 
Municfpio, no arnbito deste Poder, 

Aprova a atualiza~ao da tnstrucao 
Normativa STB N° 003/2014 - Versao 
02/2019 do Sistema de Tributos. 

DECRETO N° 183/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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DiVIDA ATIVA TRIBUTARIA - Constitui Divida Ativa Tributaria a proveniente de credlto 
dessa natureza, regularme te inscrita na reparticao administrativa competente, depois de 

DiVIDA ATIVA - Constitui divida ativa tributarla a proveniente de credlto dessa natureza, 
regularmente inscrita na reparticao administrativa competente, depois de esgotado o prazo 
fixado, para pagamento, pela lei ou par decisao final proferida em processo regular. 

BASE DE CALCULO - Montante sabre o qual se aplica a aliquota para determinar o valor 
do tribute devido. 

CONTRIBUINTE - E o sujeito passivo de uma obriqacao tributaria. Toda pessoa - fisica ou 
juridica - que paga tributo (sentido generico) aos cofres publicos, quer seja da Uniao, dos 
Estados, dos Municipios e/ou do Distrito Federal. 0 C6digo Tributario Nacional, em seu Art. 
121, paraqrafo unico, I, conceitua coma contribuinte o "sujeito passivo da obrigac;ao principal 
quando tenha relacao pessoal e direta com a situacao que constitua o respective fato 
gerador". 

COBRANCA ADMINISTRATIVA - A cobranca extrajudicial ou arnlqavel se faz par meio de 
contato da empresa com o contribuinte devedor, nao havendo judlclalizacao do 
processo. Os meios utilizados sao variados, tais como comunicados par email, whatsapp, 
nctificacoes e autuacoes. Processo Extrajudicial e portanto um ato formal e solene pelo qual 
se prova a inaoimplencia e o descumprimento de obriqacao em titulos de credito e outros 
documentos de divida (art. 1 ° da Lei Federal n ° 9.492, de 10/09/97). 

111 - CONCEITOS 

Secretaria Municipal de Financas, Setor de Tributacao, Setor de Fiscalizacao e Assessoria 
Juridica e demais unidades da estrutura organizacional envolvidas no processo trioutario 
municipal. 

11 - ABRANGENCIA 

Disciplinar os procedimentos minimos a serem observados na Cobranca Administrativa da 
Divida Ativa Municipal. 

I - FINALIDADE 

Versao: 02/2019 
Aprovacao em: 15/05/2019. 
Ato de aprovacao: Decreto N° 183/2019 
Unidade Responsavel: Setor de Tributacao 

INSTRUCAO NORMATIVA STB N° 003/2014 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



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

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

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

• Cumprir fielmente as determinacoes da lnstrucao Normativa, em especial quanta aos 
procedimentos de controle e quanta a padroruzacao dos procedimentos na gera9ao 

de documentos, dad,nfo[a90es. 7 ( 

Unidades Executoras: 

• Promover a divulqacao e lmplementacao da lnstrucao Normativa, mantendo-a 
atualizada; 

• Orientar as areas executoras e supervisionar sua aplicacao: 
• Promover discuss6es tecnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsavel pela coordenacao do controle interno, para definir as retinas de trabalho 
e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteracao, 
atualizacao ou expansao. 

Unidade Responsavel pela lnstrucao Normativa: 

V - RESPONSABILIDADES 

1. C6digo Tributario Nacional (Lei N° 5.172, de 25 de Outubro de 1966); 
2. C6digo Tnbutano Municipal (Lei N° 1932/2010, de 22 de Dezembro de 201 O); 
3. Lei Complementar n° 101 /2000; 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

DiVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - Sao os demais creditos da Fazenda Publica, tais come 
os provenientes de ernprestimos compuls6rios, contribuicoes estabelecidas em lei, multas 
de qualquer origem ou natureza, exceto as tnbutanas, fores, laudernios, aluquels ou taxas 
de ocupacao, custas processuais, precos de services prestados per estabelecimentos 
publicos, indenizacoes, reposicoes, restituicoes, alcance dos responsaveis definitivamente 
julgados, bem assim os creditos decorrentes de obriqacoes em moeda estrangeira, de sub- 
roqacao de hipoteca, fianca, aval, ou de garantias de contratos em geral ou outras 
obriqacoes legais. 

esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisao final proferida em 
processo regular; 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
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Rotinas da Fiscaliza~ao 

• Manter cadastro informatizado e atualizado de contribuintes e de estabelecimentos 
comerciais, industriais, prestadores de servicos e profissionais liberais; A atualizacao se 
dara nos contatos com cs clientes, seja no atendimento na sala cu nas visitas aos 
im6veis e estabelecimentos. Deve-se ainda, promover campanhas para que cs 
contribuintes realizem a atualizacao cadastral, utilizando cs meios de cornunicacao e as 
midias sociais; 

• Manter cadastro atualizado da divida ativa municipal, controle de cobrancas 
administrativas e sobre o prazo prescricional per meio de relat6rios gerenciais; 

• 0 Diretor de Tributes realizara semanalmente, preferencialmente as sextas-feiras, 
levantamentos de 100 (cem) contribuintes, definindo procedimento para escolha ou por 
amostragem per localidade, valor, origem, atividade cu outro criteria que atenda a 
eficiencia e eficacia da acao: 

• Realizar as segundas-feiras solicitacao aos fiscais para que notifiquem cs contribuintes a 
regularizarem a situacao. Ainda no arnbito administrative o processo podera gerar autos 
de infracao e imposicao de multa; outras modalidades de cobrancas podem ser adotadas 
via telefone, email, mensagem per whatsapp; 

• 0 servidor devera abordar o contribuinte de forma cortes e educada, ser etico e 
profissional nas relacoes; 

• Para cada contribuinte sera criada uma planilha onde serao anotados cs procedimentos, 
o que ernbasara a tomada de outras providencias come protesto e judicializacao: 

• Conceder e controlar o parcelamento de creditos tributaries e fiscais, bem come, a sua 
restituicao, quando cobrados indevidamente pelo Municipio; 

• Ap6s esgotarem as acoes no arnbito da cobranca administrativa, promover o 
levantamento de creditos vencidos de impastos e taxas e encarninha-los a Assessoria 
Juridica para cobranca, dentre outras; 

Sera implementada retina sisternatica de cobranca administrativa de todos cs creditos 
tributaries para realizacao da cobranca administrativa, estabelecendo procedimentos de 
identificacao do devedor (p. ex. endereco incomplete cu endereco de terreno, contribuinte 
desconhecido, etc.) e registrando cs resultados da cobranca, inclusive quanta as dividas 
oriqinarias de parcelamentos cancelados, conforme abaixo relacionado: 

VI - PROCEDIMENTOS 

Prestar apoio tecnico per ocasiao das atuaiizacoes 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 Responsavel pela coordenacao do Controle lnterno: 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
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Secretar 

~ 
AMPOS S. BRANDAO 

SIMONI A~TRISTAO 
Controladora lnterno Municipal 

Afonso Claudio, 15 de maio de 2019 

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

A tnobservancia desta lnstrucao Normativa constitui ornlssao e dever funcional e sera 
punida na forma prevista em lei. 

Toda e qualquer duvida ou ornissao gerada per esta lnstrucao Normativa devera ser 
solucionada junta a Secretaria de Financas - Setor de Tributacao, bem come junta ao 
Controle lnterno. 

VII - CONSIDERACOES FINAIS 

• Efetuar as notiftcacoes, autuacoes e imposicoes de multa relativa ao C6digo Tributario 
Municipal, no que concerne as solicitacoes do Diretor de Tributes referente a cobranca 
administrativa. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 


