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INTRUÇAO NORMATIVA Nº 022/2010 

Versão: 01  

Aprovada em: 28/10/2010  

Setores Envolvidos: Diretamente o Setor de Tributação  

Unidade Responsável: Unidade de Controle Interno Municipal. 

 

1) OBJETIVOS:  
 

1.1) A presente Instrução Normativa tem por objetivo precípuo normatizar os procedimentos 

relativos ao Setor de Tributação. 

 

1.2) Realizar controle preventivo, possibilitando a realização de todos os procedimentos 

necessários ao cumprimento da legislação tributária, contribuindo para que não se cometam 

falhas e ilegalidades. 

 

 1.3) Otimizar os procedimentos administrativos da Prefeitura Municipal, disciplinando 

normas gerais para o Setor de Tributação, objetivando organizar e estabelecer atividades 

mínimas a serem observadas.  

 

2) PROCEDIMENTOS: 

 

2.1) Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei de Estrutura Organizacional do 

Município, o Sistema de Controle Interno recomenda ao Setor de Tributação a adoção dos 

procedimentos: 

 

2.1.1) Manter cadastro informatizado e atualizado dos contribuintes (BCI) Boletim Cadastro 

Imobiliário) que é o sistema de metragem e avaliações, fator corretivo; 

 

2.1.2) Expedir em tempo hábil guia de lançamentos, notificações, autos de infração e imposição 

de multas; 
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2.1.3) Executar a política tributária do Município, desenvolvendo os mecanismos de lançamento, 

arrecadação e fiscalização dos tributos previstos no Código Tributário Municipal; 

 

2.1.4) Promover a cobrança de todos os créditos tributários e fiscais devidos ao Município; 

 

2.1.5) Controlar a legalidade dos créditos tributários e fiscais; 

 

2.1.6) 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; 

 

2.1.7) Remeter à Assessoria Jurídica, para ajuizar os créditos inscrito em dívida ativa, 

promovendo o seu acompanhamento; 

 

2.1.8) Manter atualizada a legislação tributária municipal, realizando ou propondo modificações 

de interesse tributário ou fiscal encarregando-se da orientação aos contribuintes sobre a sua 

correta aplicação; 

 

2.1.9) Conceder e controlar o parcelamento de créditos tributários e fiscais, bem como, a sua 

restituição, quando cobrados indevidamente pelo Município; 

 

2.1.10) Providenciar a elaboração do calendário fiscal de acordo com as necessidades da 

municipalidade; 

 

2.1.11) Providenciar o lançamento e emissão de guias de recolhimento dos tributos obedecendo 

ao calendário fiscal; 

 

2.1.12) Promover a baixa dos débitos já quitados, é feita pelo Gerenciador Financeiro do 

sistema; 

 

2.1.13) Manter cadastro atualizado da dívida ativa municipal; 
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2.1.14) Fornecer Anualmente à Assessoria Jurídica a relação dos débitos inscritos em Dívida 

Ativa; 

 

2.1.15) Manter controle de cobranças administrativas; 

 

2.1.16) Manter controle de cobranças judiciais; 

 

2.1.17) Manter controle sobre o prazo prescricional; 

 

2.1.18) Manter controle da Dívida Ativa do município através de relatório; 

 

2.1.19) Manter controle das operações de crédito; 

 

2.1.20) Fazer constar na Lei Orçamentária ou em outras leis específicas, previsão de valores da 

dívida; 

 

2.1.21)  Fornecer certidões sobre a situação das pessoas interessadas perante o fisco 

municipal; 

 

2.1.22) Proceder à inscrição dos tributos, mantendo atualizado o cadastro em todos os aspectos 

que resultem na concretização do lançamento; 

 

2.1.23) Pesquisar os elementos relativos às transferências imobiliárias sujeitas a tributos 

municipais; 

 

2.1.24) Efetuar o registro das transferências de propriedades de imóveis, mediante 

apresentação de Contrato de Compra e Venda ou respectiva escritura; 

 

2.1.25) Instituir processos relativos a cadastro e certidões, se solicitadas; 

 

2.1.26) Promover a elaboração dos lançamentos dos impostos prediais e territoriais e taxas 
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previstas em Lei; 

 

2.1.27) Elaborar na forma da legislação em vigor, o cálculo do valor venal dos imóveis; 

 

2.1.28) Organizar e manter atualizado o cadastro de estabelecimentos comerciais, industriais, 

prestadores de serviços e profissionais liberais, sujeitos a pagamentos de tributos municipais; 

 

2.1.29) Promover o levantamento de créditos vencidos de impostos e taxas e encaminhá-los à 

Assessoria Jurídica para cobrança; 

 

2.1.30) Informar mensalmente ao Controle Interno o volume de débitos com a municipalidade. 

  

3) DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

3.1) Objetivando uma melhor receptividade e entendimento da presente Instrução Normativa, 

necessário se faz a conceituação de alguns tópicos que envolvem a matéria: 

 

3.1.1) Crédito Tributário: O vínculo jurídico que obriga o contribuinte ou responsável (sujeito 

passivo) ao Estado (sujeito ativo) ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária; 

 

3.1.2) Dívida Ativa: É o conjunto de créditos líquidos que a municipalidade tem para receber, 

após terem se esgotado todos os prazos fixados para seu pagamento pela Lei ou por processo 

decisão final em processo singular; 

 

3.1.3) Calendário Fiscal: Documento que estipula os prazos dos pagamentos dos tributos 

municipais direcionados a pessoas físicas, jurídicas, profissionais autônomos, prestadores de 

serviços e proprietários de imóveis urbanos no município.   

 
3.1.4) Operações de Crédito: Entende-se por operação de crédito o ato da municipalidade para 

a obtenção de recursos através de financiamento destinada para cobrir possível insuficiência de 

caixa, financiamento de projetos, bens e serviços; 
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4) BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 
 

4.1) A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe 

do Poder Executivo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no artigo 37 da Constituição Federal; 

 

4.2) Encontra-se amparo nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal, nas disposições do 

Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, bem como o Código 

Tributário Municipal, além de outras normas que venham assegurar o cumprimento dos 

princípios inerentes, e disposições do Tribunal de Contas do Estado. 

 

4.3) Na ausência de legislação/disposição expressa, a autoridade tributária utilizará 

sucessivamente, na ordem indicada: 

 

4.3.1) A analogia; 

 

4.3.2) Os princípios gerais do direito tributário; 

 

4.3.3) Os princípios gerais de direito público (art. 37 e incisos da Constituição Federal); 

 

4.3.4) A equidade. 

 
5) PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
 

5.1) O Processo Administrativo é um procedimento voltado para apurar responsabilidade de 

servidores pelo descumprimento de normas de controle interno sem dano ao erário, mas, 

caracterizado como grave infração; 

 

5.2) O processo administrativo poderá ser proposto pela controladoria geral e determinado pelo 

Gestor; 
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5.3) Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias; 

 

5.4) O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada pelo chefe de poder 

correspondente, assegurado aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa; 

 

5.5) Os fatos apurados pela comissão serão objetos de registro claro em relatório e 

encaminhamento à controladoria municipal para emissão de parecer e conhecimento ao chefe 

de poder correspondente com indicação das medidas adotadas ou a adotar para prevenir novas 

falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos responsáveis, na forma 

do estatuto dos servidores; 

 

5.6) O chefe de poder correspondente decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a aplicação das 

penalidades indicadas no processo. 

 

6) DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

6.1) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração 

de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as 

normas instituídas. 
 

6.2) Ficará a cargo da controladoria municipal, unificar e encadernar, fazendo uma coletânea 

das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 
Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de novas 

instruções normativas, ou alterações nas mesmas. 

 

6.3) Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

controladoria municipal que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de 

rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 

unidades da estrutura organizacional. 
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6.4) Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.   
 
 

 
 

São José do Xingu - MT, 28 de outubro 2010. 
 

 
                                
 

_______________________________ 
ANDERSON MACHADO 

CONTROLADOR INTERNO 
 

 
 

 
 
 

____________________________________ 

GILBERTO MENDES LEONCINI 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 


