ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
PODER EXECUTIVO
Decreto no 219/2020

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO
CONTROLE INTERNO N° 002/2020, DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABIXI, Estado de Rondônia, no exercício
regular de seu cargo e usando das atribuições que lhe são conferidas por
lei,

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovada a Instrução Normativa do
Controle Interno n° 002/2020, que disciplina os procedimentos a
serem adotados para inscrição, controle e baixa da dívida ativa
tributária e não tributária no âmbito dá Prefeitura Municipal de
Cabixi.
Art. 2° Este Decreto entrara em vigor apôs 30 dias da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicado no Átrio da Prefeitura de
Cabixi eml-k

/II

Cabixi-RO, 11 de novembro de 2020.

/2020.

Conforme Lei Municipal n° 298/' 998.

Prefeito Municipal

Avenida Tamoios, 4031— Cabixi-RO
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eR

Controle
Interno

INSTRUCÃO NORMATIVA N°. 002/2020
Versão: 01
Aprovação em: 11/11/2020
Ato de aprovação: Decreto 219/2020
UNIDADE RESPONSÁVEL; Secretaria Municipal Especial
ABRANGÊNCIA: A secretaria Municipal de Finanças e Procuradoria Municipal

Considerando as atribuições da Controladoria Geral e suas ações no acompanhamento da
efetivação e recebimento do crédito tributário e não tributário do Município de Cabixi,

Resolve

CAPÍTULO I
DA FINAUDADE
Art. 12. A presente instrução normativa tem por finalidade disciplinar e normatizar os
procedimentos a serem adotados para inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária no
Município de Cabixi.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2e. A presente instrução normativa abrange a Secretaria Municipal de Finanças e
Procuradoria Geral do Município de Cabixi.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 3e. Constituem a base legal que regulamentam a Divida Ativa:

Constituição Federal, de 1.988,
II.

Ci Código Tributário Nacional Lei if.5.172/1966;
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Federal ne 6.830(1980;
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei na 101/2002)
Código Tributário Municipal (Lei 01.024 de 02 de outubro de 2018)
Lei de Protesto de Certidões de Divida Ativa (COA).
Decisão Normativa n1002/2016/TCE-RO

CAPÍTULO IV
DOS CONCEITOS

Art. 49. Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
Tributo
Tributo é a obrigação imposta as pessoas físicas e pessoas jurídicas de recolher valores ao
Estado, ou entidades equivalentes. O vocábulo tributo também é usado, no sentido genérico,
para todo e qualquer valor, a qualquer titulo, pago ao Poder Público sem
aquisição/compra/transferência de bens e/ou serviços diretos e específicos ou de concessão
Taxa
É atributo cobrado pelo Poder Público a titulo de indenização pela produção e oferecimento
"de serviço público especifico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição".
Imposto
Segundo o Código Tributário Nacional, "imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato
gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao
contribuinte. Em outras palavras, é um tributo pago, compulsoriamente, pelas pessoas físicas
e jurídicas para atender parte das necessidades de Receita Tributária do Poder Publico
(federal, estadual ou municipal), de modo a assegurar o funcionamento de sua burocracia, o
atendimento social à população e os investimentos em obras essenciais.
Contribuição de Melhoria
As contribuições de melhoria são tributos que têm como fato gerador o beneficio decor ente
das obras publicas. Cobradas somente na região beneficiada pela obra. Não necessariamente
essas contribuições refletem em "melhoria", uma vez que algumas obras publicas em
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determinadas regiões tendem a desvalorizar os imóveis locais O fundamental para o. fato
gerador ê o benefício decorrente da obra pública.
5. Contribuinte
É o sujeito passivo de urna obrigação tributária. Toda pessoa - física ou jurídica - que paga
tributo (sentido genérico) aos cofres públicos, quer seja da União, dos Estados, dos Municípios
e/ou do Distrito Federal. O Código Tributário Nacional, em seu Art. 121, parágrafo único, 1,
conceitua como contribuinte o "sujeito passivo da obrigação principal ... quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
6. Base de Cálculo
Montante sobre o qual se aplica a alíquota para determinar o valor do tributo devido.
7. Código Tributário Nacional
O Código Tributário Nacional é um código brasileiro que institui as normas gerais de direito
tributário que são exigidas pelo art. 146, Inciso III da constituição brasileira. Regula as normas
gerais de direito tributário aplicáveis à todos os entes da federação: União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios.
Divida Ativa Tributária
Constitui Divida Ativa Tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente
inscrita na repartição administrativa competente depois de esgotado o prazo fixado, para
pagamento, Peia lei Ffi por decisão final proferida em processo regular;
Dívida Ativa não Tributária
São os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais,
preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições,
restituições, alcance dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos
decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou
de garantias de contratos em geral ou outras obrigações legais.
Protestà Extrajudicial
É um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação
em titulos de crédito e outros documentos de divida (art. 1" da Lei Federal n 2 9.492, de
10/09/97).
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11 - certidão da divida ativa - CDA: documento que atesta a certeza e liquidez do débito
tributário, consubstanciando o titulo executivo extrajudicial após o não pagamento do crédito
constituído •e notificado ao devedor que por sua vez não apresentou defesa ou a teve
rejeitada;
12 exercício financeiro: período definido para fins de segregação e organização dos registros
relativos à arrecadação de receitas, à execução de despesas e aos atos gerais de administração
financeira e patrimonial da administração pública, tendo duração de doze meses e coincidindo
como ano civil;
13 - prescrição tributária: extinção de crédito em decorrência da inatividade da Fazenda
Pública tium período de 05 (cinco) anos, obedecidas às normas de suspensão e interrupção da
prescrição;
14 - protesto: é um ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de uma
determinada pessoa, física au jurídica, quando esta for devedora de um titulo de crédito ou de
outro documento de divida sujeito ao protesto. Somente o Tabelião e seus prepostos
designados podem lavrar o protesto, O protesto se destina a duas finalidades: a 'primeira é a
de provar publicamente o atraso do devedor; a segunda função do protesto ê resguardar o
direito de crédito;
15- termo de inscrição da divida ativa: documento que formaliza a inclusão da divida no
cadastro da divida ativa, sendo o espelho da COA e por isso contém os mesmos elementos da
respectiva certidão;
16- unidade padrão fiscal do município de Cabixi indexador que corrige as taxas cobradas
estabelecendo a relação entre os valores reais e os débitos.
CAPITULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5°. Da Secretaria Municipal de Finanças:
promover a divulgação e a efetivação desta instrução normativa, mantendo-a atualizad ;
II - supervisionar a aplicação desta instrução normativa.
Art. 6'. Ao Setor de Divida Ativa:
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I - manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando
' pelo cumprimento da mesma;
li cumprir fielmente as determinações da instrução normativa;
III - alertar a unidade resêonsável pela instrução normativa sobre alterações que se fizerem
decessárias nas rotinas de trabalho tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos
procedimentos e o aumento da eficiência operacional;
IV - manter cadastro atualizado da divida ativa;
V - emitir notificação e carta de cobrança amigável aos contribuintes inscritos em divida ativa;
VI - inscrever de forma legal a divida ativa, os débitos objeto de notificação ou de imposição de
multa que não tenham sido pagos em prazos determinados;
VII -controlar e conferir a dividafitiva atualizando-a na forma da Lei;
VIII - controlar os prazos prescricionais e decadenciais para fins de execução ou protesto;
IX - encaminhar os processos tributários administrativos para a Procuradoria Geral do
Município para execução fiscal;
X - registrar a baixa da divida paga pelo contribuinte.
Art. 72. Da Procuradoria Municipal:
I - manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando
pelo cumprimento da mesma;
II - cumprir fielmente as determinações da instrução normativa;
III - proceder com o processo de execução fiscal;
IV - manter controle das cobranças judiciais.
V — informar ao setor de divida ativa as Ações em Tramitação e Extintas, em sistema
informatizado.
.

VI - As cobranças judiciais deverão ser monitoradas conjuntamente pela Secretaria Municipal
de Finanças e Procuradoria Jurídica.
VII- Deverá a Procuradoria Jurídica emitir relatório semestral à Controladoria, sobre cada um
dos processos judiciais, informando:
I - Razões da paralisação do processo, não andamento, medidas adotadas e a quem compete a
solução das razões de paralização/não solução processual.
Prazo prescrição do credito, Inclusive a prescrição intercorrente;
Medidas adotadas para a localização do devedor;
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1V—informar os casos de ocorrência de pagamento', prescrição, a istia,
suspensão de exigibilidade ou vícios administrativos reiacionados aos créditos;
V— Verificação da existência de patrimônio suficiente do devedor;
VI - Verificação da possibilidade de reunião das dividas em uma única execução;
VII - Verificação do valor mínimo previsto pelo Município para o ajuizamento de execução
fiscal.
VIII - Anualmente a Secretaria Municipal de Finanças, através do setor tributário, devera
emitir relatório detalhado à Controladoria Geral informando: Os valores de cada um dos
créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em divida ativa, com o cronograma de
inscrição em divida ativa, protesto e encaminhamento à Procuradoria Jurídica, para fins de
acompanhamento.
IX — Na inicio de todo exercício financeiro, a Procuradoria Júridica devera encaminhar relatório
à Contabilidade, informando as medidas adotadas e quais resultados foram obtidos em relação
as cobranças na esfera judicial.

CAPÍTULO V
DA INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA

Art. 8s. Serão inscritos em divida ativa:
I - os débitos fiscais, por contribuinte, encerrado o exercido financeiro;
II

os débitos fiscais não pagos em tempo hábil, independentemente do término do exercido

financeiro;
i III - as multas, Por Infração de leis e códigos, assim que terminar o prazo para interposi ão de
recursos ou, quando interposto, não obtiver provimento.
Art. 99. A divida será considerada inscrita quando registrada em livrosimpressos aspem

da

Secretaria Municipal de Finanças ou em sistema informatizado.
Art.10. 0 termo de inscrição da divida ativa será autenticado pelo Diretor de Tributaçã e pelo
Secretário Municipal de Finanças, e indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, o endereço
residencial de cada um e os respectivos Cf Fs;
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II- o valor dos juros, da correção damulta e a total geral do cred to;
III - a origem e a natureza do crédito, mencionadas especificam nte as disposições legais em
que sejam fundadas;
IV - a data em que foi inscrito;
V sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originou o crédito:
Art. 11. A certidão da divida ativa deverá conter a indicação do livro ou do impresso de
inscrição.
Art. 12. A divida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de
prova pré-constituída.
Parágrafo Única. A presunção, a que se refere o coput deste artigo, é relativa e pode ser ilidida
por prova inequívoca a cargo da sujeito passivo ou de terceiros a quem aproveite.

CAPÍTULO VI
DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Art. 13. O setor responsável fará a cobrança extrajudicial por meio de notificação ao
contribuinte, dando prazo de 48 (quarenta e oito horas) para sua apresentação no setor de
tributação do Município.
Art. 14. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias apôs a notificação, sem que o contribuinte tenha
efetuado o pagamento ou parcelamento do débito, será emitidaa Certidão de Divida Ativa COA relativa ao débito e encaminhado para protesto extrajudicial, conforme art. 165, 414 do
Código Tributário Municipal); Permanecendo o inadimplemento, após o protesto extrajudicial,
a Certidão de Divida Ativa - COA, será encaminhada para a Assessoria Jurídica a fim de
inicio à execução fiscal através de Processo Judicial.
Art. 15. Os créditos tributários e não tributários cuja a cobrança judicial seja mais oneros ao
cofres públicos Municipais que seu recebimento, não serão executados judicialmente.
Art. 16. Compete à Secretaria Municipal de Finanças, par meio do setor tributário,
responsável pela cobrança de todos os créditos tributários e não tributários, bem como a
inscrição e a cobrança amigável, e a expedição da certidão da divida ativa, e Procuradoria a
cobrança executiva judicial e seu acompanhamento.
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, Parágrafo Único. Compete a Procuradoria Geral do Munld i a coordenação geral da
cobrança eXecutiva, como legítima representante da Fazenda Municipal.
A Procuradoria Jurídica deverá efetivar todas as execuções judiciais em até 60 sessenta) dias,
contados.do recebimento da Certidão de Divida ativa, acompanhada ou não de protesto.
A Procuradoria Jurídica é responsável pela cobrança da divida ativa e deverá manter controle
rigoroso de sua cobrança judicial de forma integrada por sistema i formatizado ao sistema de
tributação, sob pena de responsabilidade administrativa e civil, no caso de possíveis processos
judiciais por cobrança indevida.
Todas as execuções judiciais deverão estar disponíveis para consulta da Secretaria Municipal
de Finanças (setor de arrecada ção), de forma integrada ao sistema informatizado de
tributação
Art. 17. A Secretaria Municipal de Finanças, através do setor tributário, proporá aos
contribuintes devedores, Inicialmente, o pagamento da divida ativa de forma amigável,
notificando-os através dos carnês emitidos no exercício, e através de cartas e cobranças
amigáveis, da seguinte forma:
'-o processo será montado com base no Código Tributário Municipal em que os debitas do
contribuinte poderão ser qualquer valor, antes do ajuizamento da execução fiscal.
II - a notificação será enviada com a relação de débitos juntamente com o Documento de
Arrecadação Municipal — DAM em envelope com Aviso de Recebimento — AR caso o
contribuinte não resida no Município para pagamento e para os que residem no Município
será por meio do Protocolo feito pelo Fiscal Tributário;
III - recebido o AR e/ou Protocolo, o contribuinte tem um prazo de trinta (30) dias a partir da
data do recebimento para a liquidação do débito;
IV - extinguido o prazo sem manifestação do devedor, o processo administrat o é
encaminhado ao setor de Tributação para análise e providências cabíveis;
V - se a notificação retornar por não ter encontrado o destinatário, deverá ser re lizado
diligência com a finalidade de obter informações como: situação da empresa (pessoa juri ica),
do imóvel, se existe ou foi demolido (pessoa física); e dos sócios (endereço residencial e CPF);
Parágrafo Único. Não havendo negociação ou pagamento de forma amigável, o processo
administrativo da divida ativa será encaminhado ao Setor de Tributação para encaminhamento
a Protesto.
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Art. IS. As dividas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou consequentes, poderão
ser reunidas em um só processo.
Art. 19. O recebimento de créditos tributários, constantes de certidões da divida ativa, será
feito à vista de guias de recolhimento expedidas pelo Secretário Municipal de Finanças, ou
quem o mesmo delegar poderes para tanto.
Art. 20. Débitos inferiores aos custos de cobranças a ser definido por meio de decreto, não
serão executados judicialmente, por conta do custo elevado tanto por parte da administração
pública, quando do poder judiciária, não sendo encaminhados a protesto.
Art. 21. Ressalvados os casos de autorização legislativa, não se efetuará o recebimento de
créditos inscritos na divida ativa com dispensa de multas, juros de mora e correção monetária.
Parágrafo Único. Verificado, a dualquer tempo, a inobservância da disposto neste artigo, fica o
funcionário responsável obrigado, além da pena disciplinar a que estiver sujeito, a recolher aos
cofres municipais o valor da quantia que houver dispensado.
Art. 22. É solidariamente responsável com o servidor, quanto à reposição das [pandas
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 mandado
judicial.
Art. 23 É de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, executar judicialmente
os tributos não recebidos em processo extrajudicial, sob pena de incorrer em renúncia de
receita, o que configura ata de improbidade administrativa.
Art. 20. A Procuradoria Municipal deverá manter controle rigoroso sobre a cobrança da
mesma, bem como acompanhamento dos pagamentos da divida em ação judicial e cadastro
dos processos.

CAPÍTULO VII
DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA

Art. 25.0 Parcelamento da divida ativa é destinado a promover a regularização das créditos
clz; município, decorrentes de débitos que estão inscritos na Divida Ativa.
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Art. 26. Os débitos em cobrança judicial apenas poderão ser parcelados junto a Assessoria
Jurídica do Município.
Art. 27. Poderá ser concedido o parcelamento dos débitos tributarias, mediante requerimento
do Interessado, podendo ser parcelados em até 120 (cento e vinte) meses, na forma do Código
Tributário Municipal.
Art. 28.

o no pagamento do bébito determina a inscrição na Divida Ativa e poderá ser

encaminhado para protesto em Cartório.
Art. 29. Em hipótese nenhuma será concedido quaisquer tipos de descontos dos debitas da
divida ativa sem que haja autorização legal, cuja ocorrência caracterizará renúncia de receita.

CAPÍTULO VIII
DO CONTROLE E DA BAIXA DA DÍVIDA ATIVA

Art. 30. O Setor de divida ativa deverá observar os seguintes procedimentos:
I - manter cadastro atualizado da divida ativa;
II - emitir notificação e carta de cobrança amigável aos contribuintes inscritos em divida ativa;
III inscrever de forma legal a divida ativa, os débitos objeto de notificação ou de imposição de
multa que não tenham sido pagos em prazos determinados;
IV- controlar e conferir a divida ativa atualizando-a na forma da Lei;
V - controlar os prazos prescricionais e decadenciais;
VI - encaminhar os processos tributários administrativos para a Procuradoria Geral do
Município para execução fiscal;
VII - registrar a baixa da divida paga pelo contribuinte.
VIII - Emitir relatório detalhado da divida ativa com a identificação de devedores, c editos
inscritos e recebidos das cobranças realizadas administrativas e judicialmente.
IX - O Setor Tributário, deverá manter atualizados os dados referentes a baixas, inscrições,
cancelamentos (quando houver) e parcelamentos de Divida Ativa, tudo isso controlado e
gerenciado através de Sistema Informatizado.
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X- Semestralmente, através de relatórios gerencials, deverá s r confrontado montante de
Divida Ativa em aberto no Setor Tributário, com o montante de Divida Ativa inscrita nos
Registros Contábeis do Setor de Contabilidade.
XI - Semestralmente, através de demonstrativos de arrecadação, o Setor Tributário deverá
confrontar o montante das Baixas de Divida Ativa cornos registros contábeis do mesmo mês,
averiguando:
Se o montante de baixas por pagamento efetuados na tributação, conferem com o total de
recebimento registrado pela contabilidade;
Se o montante de baixas por cancelamento efetuados na tributação, conferem como total
de cancelamentos registrados pela contabilidade;
Se o montante de Inscrição de divida ativa efetuadas no mês pelo setor tributário, está de
acordo com os registros contábeis efetuados no mesmo mês.
d - Todos esses demonstrativos, após conferidos, deverão ser protocolados e arquivados em
pastas especificas.

CAPÍTULO IX
DA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Art. 31. Serão considerados legalmente prescritos, os débitos inscritos na Divida Ativa,
ajuizados ou não, decorridos 5 cinco) anos, contados da data da inscrição.
Parágrafo único. O prazo, a que se refere este artigo, se interrompe:
I - pela citação pessoal do devedor, feita judicialmente ou pela notificação administrativa;
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
III - pela apresentação de documentos comprobatórios da divida, em juizo de inventários ou
concursos de credores;
IV - pela contestação em juizo.
Art. 32. Somente os débitos legalmente prescritos serão cancelados, mediante decreto
exarado pelo Chefe do Poder Executiva Municipal ou decisão judicial.
Art. 33. Observar-se-á quanto à prescrição e à decadência as disposições do Código Tributário
Nacional.
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Art. 34. A revisão de lançamento somente poderá ser inscrita em divida ativa, enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública Municipal.

CAPÍTULO X
DAS CERTIDÕES

Art. 35- A prova de quitação dos tributos municipais será feita através da emissão de Certidão
Negativa de Débitos Fiscais expedida pela Divida Ativa.
Art. 36. A emissão da certidão de que trata o artigo anterior será feita mediante requerimento
assinado pelo requerente devidamente protocolado no Protocolo, Indicando:
I - o nome completo do requerente;
II - número do RD e CPF;
III - número de telefone;
IV - endereço residencial e para correspondência (domicilio tributário);
V - ramo de negócio ou atividade, se for o caso;
VI - localização e caracterização do imóvel;
VII - inscrição do Cadastro Fiscal, se for o caso;
VIII - o fim a que se destina a certidão.
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Cabixi disponibiliza a emissão da Certidão Negativa
de Debitas Fiscais também por meio digital, através do site da mesma.
Art. 37. O prazo de validade da Certidão Negativa de Débitos Fiscais será de 30 dias.
Art. 38. Caso o requerente tenha débitos, será conferida Certidão Positiva de Débitos Fiscais.
Art. 39. Será concedida Certidão Positiva com efeitos de Negativa, caso os débitos não estejam
vencidos, ou estejam parcelados, e desde que o parcelamento encontre-se em dia. . m

CAPITULO XI
DO CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 40. 0 cancelamento da Divida Ativa decorre de determinação de autoridade competente
no sentido de cancelar a inscrição do crédito.
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Art. 41. Receber do órgão ou unidade responsável a solicitação e baixa ou cancelamento da
inscrição através do Processa Administrativo para Cancelamento de Débito Inscrito em Divida
Ativa.

CAPÍTULO XI
DA CLASSIFICAÇÃO/RECLASSIFICAÇÁO DA DIVIDA ATIVA EM CURTO E
LONGO PRAZO

Art. 42. Os créditos referentes à divida ativa devem ser inicialmente registrados como divida
ativa de longo prazo, tendo em vista que o Inadimplemento torna incerta a prazo para
realização do crédito. Caso o ente tenha condições de estimar com razoável certeza o
montante de créditos inscritos em divida ativa com expectativa de recebimento em ate 12
meses da data das demonstrações contábeis, esta parcela poderá ser reclassificada para a
curto prazo. 2 o casa, por exemplo, dos acordos de parcelamento ou renegociação da divida
ativa, efetuadas pelo Órgão ou entidade competente, que possibilitem a fixação de datas e
valores para os recebimentos futuros. Neste caso, a parcela que se espera realizar em até 12
meses após a data das demonstrações contábeis poderá ser reclassificada para a divida ativa
de curto prazo, Permanecendo a parcela restante no longo prazo.

CAPITULO XII
AJUSTES PARA PERDAS/APROVISIONAMENTO DE CRÉDITOS EM
&VITA ATIVA

Art. 43. Os créditos inscritas em divida ativa, embora gozem de prerrogativas jurídicas para sua
cobrança, apresentam significativa probabilidade de não realização em fun ão de
cancelamentos, prescrições ações judiciais, entre outros.

Assim as perdas esperadas referentes à divida ativa devem ser registradas por meio de uma
conta redutora do ativo.
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A responsabilidade pelo cálculo e registro contábil do ajuste para perdas é do órgão ou
entidade competente para a gestão cia divida ativa.

A segregação de divida ativa em curto prazo será realizada mediante a metodologia mais
simples de cálculosugerida pela Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor pública, Parte III,
expedido pela Secretária do tesouro Nacional, que prevê que o montante a ser registrado em
curto prazo seja estimado pelo dobro da média anual de recebimentos efetivos dos últimos
três exercícios. o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em divida
ativa. Portanto, será os seguintes parâmetros para a segregação ser registrada no primeira
mês de cada ano, representando o saldo inicial da divida ativa do exercício encerrado. Divida
Ativa Tributária (Principal, Juros e Multas):Recebida dos três últimos anos/3x2 = Saldo Atual a
Curto Prazo.
A metodologia utilizada e a memória de cálculo do ajuste para perdas deverão ser divulgadas
em Notas Explicativas.

A mensuração do ajuste para perdas deve basear-se em estudos especializados que delineiem
e qualifiquem os créditos inscritos, de modo a não superestimar e nem subavaliar o
patrimônio real do ente público. Tais estudos poderão considerar, entre outros aspectos, o
tipo de crédito (tributário ou não tributário), o prazo decorrido desde sua constituição, o
andamento das ações de cobrança (extrajudicial ou judicial), dentre outros.

O ajuste para perdas deverá ser registrado no ativo em contrapartida a uma variação
patrimonial diminutiva (VPD), independentemente da metodologia utilizada para sua
rnensuração.

Lançamentos:

Constituição do ajuste para perdas6
Natureza da informação: patrimonial

Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e
14

lControle
CABIXI eRInterno
ANicações Temporários
Ajuste de Perdas de Credito a longo Prazo

O valor do ajuste para perdas deve ser revisto ao menos anualmente, para fins de elaboração
das demonstrações contábeis.

No momento da revisão do valor do ajuste, caso o valor das perdas esperadas seja maior do
que o registrado anteriormente, a diferença deverá ser registrada mediante lançamento
idêntico ao da constituição. Caso a novo valor seja menor do que o registrado anteriormente,
a diferença deverá ser revertida mediante registro de uma variação patrimonial aumentativa
(VPA),

Reversão da provisão
Natureza da informação: patrimonial

D 1.2.1.1.1.99.xx

(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo

C 4.9.7.2.x.xx.xx

Reversão de Ajuste de Perda

CAPÍTULO XIII
DA AVALIAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER

Art. 94. Elaboração de Relatório pelo setor tributário contendo informações de toda a
movimentação ocorrida na Divida Ativa, sobretudo em relação aos créditos a receber, sendo
realizado uma vez ao ano.
CAPÍTULO XIV
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 95. Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa deverão ser
observadas no Código Tributário Municipal e demais legislações vigentes.
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Art. 46. A inobsersáncia das tramitações e procedimentos d rotina estaltelecidos nesta
instrução normativo sem prejuízo das orientações • e exigên ias do TCE/RO relativas ao
assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis.
Art. 47.. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais,
legais e/ou técnicos assim exigirem, a fim de 'verificar a sua adequação aos requisitos da
demais normas, bem como manter o processo de melhoria continua dos serviços públicos
municipais.
Art. 48. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

CABIXI,R0 22 de Outubro de 2020.
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