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INSTRUÇÃO NORMATIVA STB-003/2014 – Inscrição, Controle e Baixa da Dívida Ativa Tributária 

VERSÃO 1.0 

Aprovação em: 30/09/2014 

Ato de Aprovação: 103/2014 

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

 

I - FINALIDADE 

 

A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para inscrição, controle e baixa da 

dívida tributária, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Jaguaré. 

 

II - ABRANGÊNCIA 

 

Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Jaguaré - ES 

seja da Administração Direta e/ou Indireta. 

 

III - CONCEITOS 

 

Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 

1 - 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. 

 

IV - BASE LEGAL 

 

O fundamento jurídico encontra-se respaldado na Lei complementar 043/2007 (Código Tributário 

Municipal). 

 

CAPÍTULO I 

Das Responsabilidades 
 

Art. 1º. São responsabilidades da Secretaria Municipal de Fazenda 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; 
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II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 

pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 

procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

III - A Secretaria Municipal de Fazenda, por meio da Coordenadoria de Cobrança 

Administrativa, deverá 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. 2º. Das responsabilidades da Controladoria Interna: 

I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 

II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas 

para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas; 

III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 

em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução Normativa. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Procedimentos  

1 - Da Inscrição e Controle da Dívida Ativa 

 

Art. 3º. A Secretaria Municipal responsável pelo crédito devido remete o processo 

administrativo tributário à Coordenadoria de Cobrança Administrativa (CCA). 

 

Art. 4º. A CCA Verifica a liquidez do débito e procede a cobrança administrativa. 

Transcorrido o prazo de 180 dias sem êxito da cobrança, o processo é remetido à Procuradoria 

Fiscal do Município para que esta realize a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do Município e 

apure a certeza e liquidez do correspondente crédito tributário. 

 

Art. 5º. A Procuradoria Fiscal do Município (PFM) recepciona o processo e analisa a 

documentação. 

§1º. Caso não esteja faltando documentos, prossegue a rotina de inscrição na dívida ativa. 

§2º. Se houver documentos faltantes, o processo é remetido para a secretaria de origem 

para que promova as correções devidas. 

 

Art. 6º. A PFM realiza os seguintes procedimentos para inscrição do crédito Tributário na 

Dívida Ativa: 

I - Efetua o recebimento dos processos no Sistema Informatizado; 
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II - Prepara os dados necessários à inscrição contábil e cobrança da dívida ativa; 

III - Realiza o acompanhamento dos processos no Sistema; 

IV - O Sistema realiza os cálculos e atualizações dos débitos para inscrição na Dívida Ativa; 

V - A PFM Controla os processos originados de auto de infração e demais débitos; 

VI - Realiza a emissão da Certidão de Inscrição em Dívida Ativa – CDA do contribuinte, em 

registro próprio (art. 124 CTM). 

 

Art. 7º. A PFM promove a devida execução da dívida do contribuinte, conforme Art. 18 da 

LC 208 16/06/2010. 

 

Art. 8º. Caso haja o regular pagamento da dívida pelo contribuinte, o sistema de Gestão de 

Administração Tributária realizará a baixa automática da dívida do contribuinte, para que lhe seja 

liberada a Certidão Negativa de Débitos Fiscais para com a Fazenda Municipal. 

 

2 - Da prescrição de Dívida Ativa 

 

Art. 9º. O interessado preenche o requerimento e formaliza o processo no Protocolo Geral 

da Prefeitura de Jaguaré, anexando os seguintes documentos comprobatórios para subsidiar o seu 

pedido: 

I - Fotocópias dos documentos pessoais; 

II - Certidão Negativa de Execução Fiscal emitida pelo Cartório Distribuidor do Fórum Cível 

de Jaguaré; 

III - Caso a Certidão do inciso anterior seja positiva, cópia dos processos que constam nessa 

Certidão; 

IV - Cópia dos documentos que comprovem a propriedade do imóvel e a inscrição do 

mesmo no Cadastro Imobiliário do Município (BIC ou carnê de IPTU). 

 

Art. 10º. O Protocolo Geral remete o processo à Procuradoria Fiscal do Município; 

 

Art. 11º. Na Procuradoria Fiscal do Município, é feita a avaliação da documentação 

constante do processo, e se está em conformidade com a legislação. 

§1º. No caso de o parecer da Procuradoria Fiscal do Município for favorável, realiza-se a 

baixa da Dívida Ativa no Sistema Informatizado e envia o processo para a Secretaria Municipal de 

Fazenda (SMF) cancelar a dívida prescrita; 

§2º. No caso de o parecer da Procuradoria Fiscal do Município for pelo indeferimento à 

baixa dos créditos prescritos, a Procuradoria cientifica o contribuinte e continua com o devido 

processo de execução fiscal, na forma da lei. 
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Art. 12º. A SMF faz o cancelamento dos débitos prescritos e cientifica o contribuinte da 

decisão; 

 

Art. 13º. Conforme determina o Art. 82 do CTM, após o cancelamento dos débitos 

prescritos a SMF deve enviar o processo para a Corregedoria Geral do Município para que se 

instaure o devido inquérito administrativo para apurar as responsabilidades, na forma da lei. 

 

Art. 14º. Constitui falta de exação no cumprimento do dever, deixar o servidor municipal 

prescrever débitos tributários sob sua responsabilidade. 

 

CAPÍTULO III 

Das Considerações Finais 

 

Art. 15º. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos 

requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2010), bem 

como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no 

formulário constante do Anexo I deste documento. 

 

Art. 16º. Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de 

pesquisas jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central de Controle 

Interno a quem compete orientar todas as Unidades Executoras.  

 

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Jaguaré, 30 de Setembro de 2014. 

 

_________________________________ 

Rogério Feitani 

Prefeito Municipal 

 

_________________________________ 

Frank Corrêa 

Controlador Geral do Município 

Portaria 248/2013. 

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Jaguaré. 

 


