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RESUMO 

A gestão tributária é uma preocupação que todos os municípios apesentam, já que os tributos 

são de fundamental importância para que possam desenvolver seus objetivos e possibilitar 

melhor qualidade de vida para a população e ainda buscar formas de desenvolvimento para o 

município.  Diante de tal questão, o presente estudo é realizado com o intuito de analisar os 

métodos de cobrança da dívida ativa utilizados na Prefeitura Municipal de Jacinto Machado-

SC, sendo a execução fiscal o procedimento mais utilizado, no entanto com alguns reflexos 

negativos ao processo, como por exemplo, a demora e os custos que envolvem estas 

execuções. O objetivo geral desta pesquisa consiste em propor mudanças no sistema de 

cobrança da dívida ativa no município de Jacinto Machado-SC, através de métodos que 

possam contribuir para efetivação dos créditos fiscais. Foi observado um grande 

congestionamento de processos de execução fiscal, com número muito pequeno de sentenças 

registradas em relação à quantidade de execuções em andamento. Em virtude da quantidade 

de ações, os cartórios judiciais e o procurador municipal ficam submersos em cobranças de 

pequenos valores, deixando de assistir melhor àquelas de maior relevância financeira ao 

município. Por meio da análise das vantagens e as possíveis formas da cobrança via 

administrativa, da observação e da indicação de possíveis melhorias no sistema de cadastro de 

contribuintes de forma a refletir no aumento da arrecadação municipal, a proposta apresentada 

é de implantação do sistema de cobrança administrativa, que se mostra mais rápida e menos 

onerosa para alcançar a maioria dos contribuintes, restando o processo judicial somente aos 

casos de litígio. A partir de informações da Prefeitura Municipal de Jacinto Machado-SC, 

mais especificamente do Setor de Cadastro, Fiscalização, Cobrança e Arrecadação de Tributos 

e bibliografias sobre legislação tributária a pesquisa caracteriza-se como estudo de caso 

combinado com pesquisa bibliográfica, cuja técnica para coleta de dados consiste na 

observação participante não estruturada e como instrumento de coleta de dados foi utilizada a 

entrevista semiestruturada destinada à servidora ocupante do cargo de fiscal de tributos do 

município. 

Palavras-chave: Tributos Municipais. Dívida Ativa. Cobrança Administrativa. 

Arrecadação Municipal. 

 



 

 

ABSTRACT 

 Tax management is a concern that all municipalities present, since taxes are of fundamental 

importance so that they can develop their objectives and enable better quality of life for the 

population and still seek ways of development for the municipality. In view of this issue, the 

present study is carried out with the aim of analyzing the methods of collection of active debt 

used in the City Hall of Jacinto Machado-SC, with tax enforcement being the most used 

procedure, however with some negative effects on the process, for example, the delay and 

costs involved in these executions. The general objective of this research is to propose 

changes in the active debt collection system in the municipality of Jacinto Machado - SC, 

through methods that can contribute to the realization of tax credits. There was a great deal of 

congestion in tax enforcement proceedings, with a very small number of sentences recorded 

in relation to the number of executions in progress. Due to the number of lawsuits, the 

notary's offices and the municipal prosecutor are submerged in collections of small amounts, 

failing to better assist those of greater financial relevance to the municipality. Through the 

analysis of the advantages and the possible forms of collection via administrative, observation 

and indication of possible improvements in the taxpayer registration system in order to reflect 

the increase in municipal collection, the proposal presented is the implementation of the 

administrative collection system. which is quicker and less costly to reach the majority of 

taxpayers, with the judicial process remaining only in cases of litigation. Based on 

information from the City Hall of Jacinto Machado - SC, more specifically from the Sector of 

Registration, Inspection, Collection and Collection of Taxes and bibliographies on tax 

legislation, the research is characterized as exploratory, documentary, qualitative, with the 

combination of bibliographic research. , whose technique for data collection consists of 

unstructured participant observation and as a data collection instrument, the semi-structured 

interview was used for a servant occupying the position of tax inspector in the municipality.  

 

Keywords: Municipal taxes. Active debt. Administrative Collection. Municipal 

collection. 

 

 

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... 9 

1.1 Objetivos................................................................................................................ 9 

1.2 Justificativa........................................................................................................... 10 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA....................................................................... 11 

2.1 Orçamento Público............................................................................................... 11 

2.1.1 Planejamento Público Orçamentário...................................................................... 13 

2.2 Receita Pública...................................................................................................... 15 

2.2.1 Receita Orçamentária e Receita Extra Orçamentária............................................. 18 

2.3 Legislação Tributária........................................................................................... 20 

2.4 Competências Tributárias Brasileiras................................................................ 22 

2.5 Receitas Tributárias............................................................................................. 22 

2.6 Tributos Municipais............................................................................................. 24 

2.7 Competências Tributárias dos Municípios......................................................... 25 

2.7.1 Arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)............................... 26 

2.7.2 Arrecadação do imposto sobre a transmissão “inter vivos” a qualquer título 

(ITBI)...................................................................................................................... 

27 

2.7.3 Arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS)....................................................... 27 

2.7.4 Taxas e Contribuição de Melhorias........................................................................ 28 

2.8 Dívida Ativa........................................................................................................... 29 

2.8.1 Sistema de Dívida Ativa Municipal............................................................................. 31 

2.9 A Arrecadação Tributária e a Gestão Municipal.............................................. 32 

2.9.1 Responsabilidade Fiscal......................................................................................... 36 

2.9.2 Importância da Eficiência da Arrecadação Municipal........................................... 36 

2.10 Métodos e Ações na Estrutura de Cobrança da Dívida Ativa.......................... 37 

2.10.1 Cobrança Administrativa........................................................................................ 39 

2.10.2 Parcelamento de Créditos....................................................................................... 40 

2.10.3 Protesto Extrajudicial............................................................................................. 40 

2.10.4 Métodos Judiciais de Protesto................................................................................ 42 

2.10.5 Execução Fiscal...................................................................................................... 43 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA..................................................................... 45 

4 RESULTADOS DA PESQUISA......................................................................... 47 



5 CONCLUSÃO....................................................................................................... 56 

5.1 Sugestões para novos estudos.............................................................................. 57 

 REFERÊNCIAS.................................................................................................... 58 

 APÊNDICE A....................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Jacinto Machado, pessoa jurídica de direito público deu 

início nas suas atividades em 23 de julho de 1958 e atualmente é composta pelo gabinete do 

prefeito, gabinete do vice-prefeito, 07 secretarias municipais e uma autarquia (SAMAE-

Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto). 

À Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças compete executar as 

atividades administrativas do desenvolvimento organizacional, com autoridade funcional e 

faculdade para delegar competência, suprindo a Administração Pública Municipal de recursos 

humanos e materiais, sistemas de planejamento e gerenciamento, controle de arrecadação e 

aplicação de recursos financeiros, contabilização dos atos e fatos contábeis, entre outras de 

natureza legal. Em sua estrutura administrativa encontra-se o Setor de Cadastro, Fiscalização, 

Cobrança e Arrecadação de Tributos, responsável por efetuar os lançamentos, fiscalização e 

controle dos recebimentos de impostos e taxas, bem como inscrever em dívida ativa os 

créditos oriundos de receitas tributárias ou não tributárias, ou seja, coordena e executa a 

política tributária municipal obedecendo à legislação vigente.  

Atualmente a Prefeitura Municipal de Jacinto Machado-SC, utiliza a execução fiscal 

como método de cobrança da inadimplência relacionada aos tributos municipais, no entanto 

este procedimento gera reflexos negativos à gestão municipal, como por exemplo, a demora e 

os custos que envolvem estas execuções. 

Existe um grande acúmulo de processos de execução fiscal movidos pelo município de 

Jacinto Machado-SC em desfavor de contribuintes inadimplentes, sendo que estes processos 

demandam o envolvimento de diversos servidores do município, principalmente os auditores 

e procuradores e ainda exigem o desembolso de recursos financeiros necessários para 

pagamento das custas processuais.  

Diante dessa realidade, como tornar mais eficiente e eficaz a cobrança de tributos 

inscritos em dívida ativa no município de Jacinto Machado-SC? 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em propor mudanças no sistema de  cobrança 

de tributos inscritos em dívida ativa no município de Jacinto Machado-SC, através de 

métodos que possam contribuir para efetivação dos créditos fiscais. 

Os objetivos específicos constituem-se em: 
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a) Analisar os métodos de cobrança de tributos inscritos em dívida ativa utilizados na 

Prefeitura Municipal de Jacinto Machado-SC; 

b) Apresentar as vantagens e possíveis alternativas para cobrança via administrativa;  

c) Indicar melhorias para a cobrança de tributos inscritos em dívida ativa do 

município de Jacinto Machado-SC, de forma a possibilitar a execução das rotinas 

relacionadas à cobrança via administrativa.  

1.2 Justificativa 

O presente estudo justifica-se pela abordagem de um problema que se destaca a cada 

exercício financeiro, relacionado à lentidão no processo de cobrança dos tributos inscritos em 

dívida ativa no município de Jacinto Machado-SC.  

O direito de buscar receber os tributos dos contribuintes inadimplentes é previsto em 

lei municipal, mas a forma de executar esta rotina pode ser aperfeiçoada pelo gestor criando 

ações para tornar mais eficiente a cobrança junto aos contribuintes em débito, de forma a 

atingir resultados mais significativos. 

Atualmente existem diversos problemas nas execuções fiscais realizadas pelo 

município, como por exemplo, a execução de pequenos valores, a falta, inconsistência ou a 

desatualização de dados dos contribuintes devedores, a ausência de notificação administrativa 

entre outros. 

Portanto, o presente trabalho pode contribuir para uma melhor reflexão acerca dos 

métodos que possam contribuir para a melhoria da eficiência e eficácia na efetivação dos 

créditos fiscais. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O presente trabalho possui duas bases teóricas: a base legal e a base administrativa.  

A base legal traz a legislação sobre o tema tributário, que respalda a importância da 

cobrança dos tributos municipais e recuperação de créditos fiscais, diante das obrigações que 

a administração pública municipal possui.  

A base administrativa demonstra as possíveis ferramentas administrativas que podem 

ser aplicadas à sistemática de cobrança de tributos de forma a contribuir com o aumento da 

arrecadação municipal. 

2.1 Orçamento Público  

Orçamento público consiste na busca pelo planejamento e programação na atividade 

financeira do Estado, de modo a concretizar os princípios da economicidade e da eficiência na 

obtenção de receitas e na realização das despesas públicas, [...], (MOREIRA NETO, 2008, p. 

123). 

O orçamento público surgiu pela revolta do povo pelas cobranças de inúmeros 

impostos, a partir de então inicia a reivindicação da sociedade para que os governantes 

prestassem contas dos recursos arrecadados. Segundo Wilges (2006, p. 24), “antes de surgir o 

orçamento no Brasil, a cobrança de impostos, como em outros países, levou o povo a exigir 

participação nas decisões portuguesas e a empreender revoltas pela conquista da liberdade”. 

Atualmente a sociedade tem ganhado espaço nas decisões de políticas públicas, e 

participado efetivamente das elaborações dos orçamentos públicos, e aos poucos tem se 

quebrado o tabu de que a sociedade não tem conhecimento e preparo para participar das 

decisões políticas. Nasce daí a figura do orçamento participativo, que é dividir a 

responsabilidade da elaboração com a população. 

Entende-se que a participação permite um melhor aproveitamento dos recursos 

públicos, evitando o desperdício com obras desnecessárias ou abandonadas no decorrer da sua 

construção. 

É por meio da participação popular que a atuação estatal recebe um controle mais 

adequado do ponto de vista social, em contrapartida aos interesses políticos, que embora 

sejam legítimos, por vezes acabam por sufocar o estabelecimento de políticas públicas mais 

locais e pontuais, características das demandas apresentadas pelos municípios. 
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Neste contexto de participação popular nos orçamentos públicos, a lei 101/2000 

denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48 traz a obrigatoriedade de 

realização de audiências públicas. 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 

parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.  Parágrafo único. A 

transparência será assegurada também mediante: I – incentivo à participação popular 

e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão 

dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos (BRASIL, LC 101/2000, 

Art. 48). 

O orçamento público de um ente federativo tem origem inicialmente de uma proposta 

de governo do candidato eleito, o poder responsável pela proposta orçamentária é o executivo 

que elabora o texto legal e envia para o legislativo para discussão e aprovação. 

É uma ferramenta de grande importância para a administração pública, pois é nas leis 

orçamentárias que se autoriza a arrecadação de recursos e a realização de despesas pelo poder 

público. Neste sentido Abrantes e Ferreira (2010), discorrem que: 

É no orçamento público que são traduzidas as medidas governamentais de caráter 

múltiplo-financeiro, político, gerencial e econômico tomadas pelo Estado. Portanto, 

é a partir desse instrumento que o governante, seja ele presidente, governador ou 

prefeito, viabiliza a execução de seu projeto de governo. Isso é concretizado por 

meio de decisões acerca de quais serão os serviços públicos que o governo colocará 

à disposição da população e qual será a contrapartida, ou seja, o volume de recursos 

que deverá ser arrecadado para atingir aquela meta (ABRANTES E FERREIRA, 

2010, p. 68). 

Percebe-se a importância do orçamento público, pois nenhuma despesa poderá ser 

realizada sem que haja previsão orçamentária, ou seja, o poder público não poderá realizar 

gastos a seu bel-prazer. Toda ação governamental tem que estar amparada por lei, visto que a 

Lei 4.320/64 normatiza que: “A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e da 

despesa, [...] e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, 

universalidade e anualidade” (BRASIL, Lei Federal nº 4320/1964, Art. 2º). 

Desde a Constituição Imperial de 1824 já se falava em elaboração de orçamento 

público, tema que foi se aprimorando com as constituições posteriores, e em 1964 com a 

promulgação da Lei 4.320, começou a se afastar do orçamento tradicional que era um simples 

relacionamento de receitas a arrecadar e das despesas de custeio. 

Esta visão de orçamento público, em que pese ter sua aplicação à época, claramente 

foi perdendo energia, principalmente diante das demandas da sociedade moderno-
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contemporânea, as quais se apresentam deveras com grande complexidade, exigindo maior 

planejamento, com aplicação de técnicas de mensuração mais elaboradas. 

Isso decorre pela necessidade de gerenciar os recursos públicos com foco na 

eficiência, não perdendo de vista as particularidades do Primeiro Setor, no que tange ao 

aspecto legal, o qual é o ponto de equilíbrio entre uma gestão eficiente e o crivo da sociedade. 

Surge então o conceito de Orçamento Programa, normatizado pelo Decreto-lei 200/67, 

(Brasil, 1967, Art. 7) que estabelece: “A ação governamental obedecerá a planejamento que 

vise a promover o desenvolvimento econômico-social do País e a segurança nacional, 

norteando-se segundo planos e programas elaborados, [...]: c) orçamento-programa anual”. 

O orçamento-programa deixa de ser apenas um documento legal que previa 

arrecadação e fixava despesas. Passou a ser um importantíssimo instrumento de planejamento 

e controle governamental que contém ações vinculadas em programas, com objetivos e metas 

definidas para o exercício, ele vem como uma diretriz mais aperfeiçoada e com uma dinâmica 

mais bem elaborada em termos de objetivos e metas, englobadas dentro dos planos. 

Mesmo assim, é importante entender que não se faz gestão pública nos dias atuais sem 

a observância do mandamento constitucional para elaboração do orçamento-programa e é 

exatamente o que o legislador constituinte apresenta na CF/88, (Brasil, 1988, Art. 165, 

“caput”), quando mostra as três peças orçamentárias e informa que somente a lei poderá dar 

nascimento às mesmas. 

Decisão importante que versa sobre essa temática está posta no site do Supremo 

Tribunal Federal, onde o Relator denota que: é do Poder Executivo a tarefa precípua em 

elaborar as peças do orçamento, a saber: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentária - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Todas com gênesis no Poder que tem a função típica de executar as medidas 

necessárias para o atendimento das necessidades da sociedade, por meio dos serviços 

públicos, a saber, o Executivo. 

2.1.1  Planejamento Público Orçamentário  

De acordo com Quintana et al (2011, p. 6), “O Planejamento é a primeira etapa em 

qualquer processo de gestão, seja na entidade pública ou na empresa privada, pois por meio 

dele serão traçados os desejos, as intenções, as expectativas, o futuro projetado para essa 

entidade ou empresa”. Através do planejamento é possível aperfeiçoar os resultados da 

administração tributária, ele é a base para toda uma programação que abrange metodologias 
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que consistem em estruturar a boa gestão dos recursos públicos. Para obter esse sucesso 

desejado a Administração Pública utiliza-se de alguns instrumentos. Dentre eles pode-se citar 

o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei 

Orçamentária Anual).  

Quanto à essência do PPA, segundo Kohama (2006, p. 35) “é por meio dele que se 

procura ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixadas 

para um período de quatro anos, em qualquer dos níveis de governo”. Quanto à importância 

do PPA pode-se citar que ele servirá de base para a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), constituindo-se em instrumento 

de maior relevância na estrutura do planejamento. 

De acordo com Kohama (2003, p. 57) o Plano Plurianual, 

É um plano de médio prazo, através do qual se procura ordenar as ações do governo 

que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de quatro 

anos, ao nível do governo federal, e também de quatro anos ao nível dos governos 

estaduais e municipais. 

Além da função de planejamento, o PPA também pode ser utilizado como instrumento 

de controle. A sociedade poderá participar tanto da elaboração quanto do acompanhamento 

das metas e objetivos definidos para o exercício financeiro. 

A vigência do plano plurianual não coincide com o mandato do chefe do Poder 

Executivo, tanto na Esfera Federal, quanto na Estadual e Municipal, apesar de ambos serem 

de 4 (quatro) anos, o primeiro ano do PPA será o segundo ano do mandato do gestor. Essa não 

coincidência entre o mandato do gestor e a vigência do PPA ocorre para que não haja 

descontinuidade de programas e ações governamentais na transição de um governo para o 

outro. 

Conseguinte ao PPA o primeiro documento gerado é a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias que trata das diretrizes para elaboração do Orçamento Anual. A LDO (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias) tem a sua definição conforme a Constituição Federal de 1988 em 

seu art. 165, § 2º: 

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento. 

Assim como o PPA e a LDO tem-se outro instrumento de grande importância para a 

Administração Pública que vem finalizar o processo de planejamento orçamentário, a Lei 
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Orçamentária Anual (LOA). Na Lei Orçamentária Anual são autorizadas as despesas do ente 

governamental, de acordo com a previsão de arrecadação, também é um instrumento legal do 

ciclo orçamentário instituído pela Constituição de 1988, é elaborada pelo Executivo e 

encaminhada ao Legislativo para discussão e aprovação. 

A LOA traz o detalhamento dos programas e ações governamentais elencados no 

Plano Plurianual para o exercício, devendo ser elaborada em compatibilidade com o PPA e 

LDO, ou seja, nela apresenta-se: “A previsão das receitas, a autorização das despesas, a 

política financeira, o programa de trabalho de governo e os mecanismos de flexibilidade 

[...].”, (Salles, 2010, p. 85). 

A lei orçamentária anual deve ser compatível com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias, deve conter um demonstrativo da compatibilidade da programação 

dos orçamentos com os objetivos e metas apresentados no anexo de metas fiscais da LDO, 

deve acompanhar um demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de 

anistias, isenções remissões, e qualquer outro benefício de natureza financeira, tributária e 

creditícia, e também as medidas de compensação à renúncia de receita e ao aumento de 

despesas que sejam obrigatórias de caráter continuado (PALUDO, 2013). 

Dessa maneira a gerência do Planejamento Público torna-se mais coerente e apta para 

atender as necessidades da população, trazendo consigo uma base e estrutura para a adequada 

tomada de decisões. 

2.2 Receita Pública 

A receita pública pode ser definida como todo e qualquer acréscimo de recursos 

financeiros às contas públicas, isto é, refere-se ao incremento no erário público. Em outras 

palavras, este conceito refere-se à entrada de recursos ou rendas, mediante contribuições, 

convênios, taxas e tributos, que permitam ao Estado realizar suas funções e ainda a realização 

das despesas. É, assim, o ingresso de renda aos cofres públicos, que em consonância com a 

agenda de governo, perfaz um modo específico de gerir políticas públicas e atender aos 

anseios sociais (KOHAMA, 2006). 

Receita Pública é a entrada de recursos financeiros ao patrimônio público que remete 

ao aumento de disponibilidades (PISCITELLI, 2015).  

Andrade (2017) define receita pública como todo e qualquer recolhimento de bens ou 

dinheiro aos cofres públicos, que o governo tem direito de arrecadar em razão de Leis, 

contratos e demais títulos que a arrecadação lhe pertença.  
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A classificação das receitas públicas pode variar conforme origem e natureza, de modo 

que há diversos critérios para estabelecer as classificações. Adotando-se como parâmetro de 

classificação a regularidade, as receitas públicas podem ser divididas em ordinárias (tributos 

regulares) e extraordinárias (empréstimos, vendas de ativos e outras formas de arrecadação). 

Outra possibilidade seria dividir as receitas em receitas originárias (que resultariam 

das atividades próprias do Estado, derivando, assim, a receita patrimonial e a receita de 

serviços) e receitas derivadas do setor privado tendo como base a soberania do Estado (aqui 

se elencam os impostos, as taxas e as contribuições) (GIACOMONI, 2009). 

Do ponto de vista da autonomia financeira, Santos (2006) divide a receita 

orçamentária da seguinte forma: receitas próprias e receitas transferidas. A primeira forma de 

receita seria resultado do esforço de cada ente federativo em aumentar sua base de 

arrecadação, observando-se os meios legais para tal. Neste caso, o setor público pode 

aumentar sua receita através de sua competência tributária ou ainda a partir de 

financiamentos. Por outro lado, as receitas transferidas são oriundas de repasses financeiros 

de outras instituições, incluindo-se as transferências intergovernamentais ou de convênios. 

As receitas podem ainda ser classificadas em dois grupos distintos: receita 

orçamentária e receita extra orçamentária. A receita orçamentária deve obrigatoriamente 

constar no orçamento público e abarca também valores provenientes de operações de crédito 

autorizadas por lei, ou seja, pertence de fato à entidade pública. Por outro lado, a receita extra 

orçamentária é composta pelos valores que não são previstas no orçamento, pois são apenas 

meras entradas compensatórias. Este tipo de receita possui caráter temporário e integra o 

Balanço Patrimonial como passivo financeiro (RIGHI; CERETTA, 2015; SCHUH, 2012). 

Em linhas gerais, Giacomoni (2009), com fulcro na norma geral brasileira, apresenta 

três formas de classificação da receita orçamentária, requeridos nos orçamentos de todos os 

órgãos públicos, quais sejam: categorias econômicas; fontes e institucional. 

A primeira classificação apresentada compreende duas categorias principais: receitas 

correntes e receitas de capital. Estes dois tipos de receitas integram a receita orçamentária e 

distinção entre ambas é expressa no art. 11 da Lei nº 4.320/64. 

São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 

agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 

financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando 

destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. São Receitas de 

Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 

constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos, os recursos 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender 

despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 

Corrente. 
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Schuh (2012, p. 57) define as receitas correntes e as receitas de capital da seguinte 

forma: 

Receitas Correntes são a que destinam aos gastos correntes e decorrem de um fato 

modificativo, ou seja, todas as transações realizadas pela Administração Pública, 

não resultem em constituição de Patrimônio, ou que sejam definidas por lei. [...] 

Receitas de capital são as que se destinam a cobertura de despesas de capital a título 

de investimentos, com intitulação legal, e decorrem de um fato permutativo, ou seja, 

cria acréscimo ao patrimônio público. 

   A receita corrente é integrada pelas seguintes receitas: tributária, de contribuição, 

patrimonial, industrial, agropecuária, de serviços, transferências correntes e receitas diversas 

(TRISTÃO, 2003). 

 As receitas tributárias são aquelas derivadas de impostos, taxas e contribuições, ou 

seja, resultam do poder fiscal do Estado. Conforme a Constituição vigente é de competência 

dos municípios instituir os seguintes impostos: Imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana (IPTU), Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). As receitas de contribuições são provenientes de 

contribuições sociais e econômicas, tendo como finalidade a manutenção de programas e 

serviços de interesse público, como a previdência e assistência social. Integram ainda este 

item as contribuições econômicas com a finalidade de compensar a exploração de recursos 

minerais e petrolíferos (SCHUH, 2012; TRISTÃO, 2003). 

As receitas patrimonial, industrial e agropecuária são rendas oriundas da ação direta 

do Estado na exploração de tais atividades, ou seja, resultam da exploração e utilização do 

patrimônio do setor público. A receita patrimonial é formada pela exploração do patrimônio e 

se forma a partir de juros, dividendos e aluguéis. Esse grupo de receitas é denominado 

receitas originárias. Assim, estas podem incluir receitas imobiliárias, receitas de valores 

mobiliários, receitas de concessões e permissões (SCHUH, 2012; TRISTÃO, 2003). 

As receitas de serviços têm origem na prestação de serviços por parte do Estado: 

comerciais, financeiros, de transporte, comunicação e outros. Já as transferências correntes 

são recursos recebidos de outras esferas de governo ou de entidades privadas, isto é, pessoas 

de direito público ou privado. Essa fonte de renda destina-se ao atendimento das despesas 

correntes. A evidência empírica demonstra que as transferências intergovernamentais 

apresentam papel crucial para o financiamento dos municípios brasileiros, e, 

fundamentalmente, os de pequeno porte. Tais transferências podem ser provenientes da União 

ou dos Estados. 

Kohama (2006) ratifica que as receitas de capital são rendas oriundas de operações de 

crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos e transferências de 
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capital, em que a contrapartida é atender as despesas de capital. Por fim, de acordo com 

Schuh (2012), quando há superávit no orçamento corrente (diferença entre receitas e despesas 

correntes, em determinado período), este é computado com a receita de capital. 

Do ponto de vista do gestor público municipal o ingresso de recursos, de acordo com a 

origem das principais fontes, pode ser classificado em: Transferências Constitucionais e 

Receita Tributária Municipal. As transferências constitucionais advêm de outras esferas do 

Estado, como a estadual ou federal, enquanto a receita tributária refere-se aos recursos 

próprios arrecadados pelo município em forma de tributos. 

A Constituição Federal de 1988 procurou definir em quais esferas governamentais 

deveriam ser cobrados os tributos, com o objetivo de proteger o cidadão, isto é, o que a 

União, os Estados e os Municípios podem legalmente instituir como impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. Em consonância com a referida Constituição, aos municípios 

compete à instituição de impostos sobre serviços de qualquer natureza, que através de Lei 

Complementar, deverão fixar as alíquotas máximas e mínimas a serem cobradas. Cabe ainda a 

esta esfera governamental a normatização das condições legais de concessão e revogação de 

isenções, incentivos e benefícios sociais. 

2.2.1 Receita Orçamentária e Receita Extra Orçamentária 

 A receita orçamentária é aquela prevista no orçamento público, que resultará em bens 

e serviços para a sociedade. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público - MCASP (2014, p.33) “o orçamento é um importante instrumento de planejamento 

de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de 

aplicações de recursos em determinado período”. A receita orçamentária está disciplinada na 

Lei 4.320/64, art. 3º, conjugado com o art. 57º e art. 35º, 

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de 

operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não consideram para fins 

deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel 

– moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. [...] Art. 

57º. Ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 3º desta lei serão 

classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas 

arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não 

previstas no Orçamento. Art. 35º. Pertencem ao exercício financeiro: I. as receitas 

nele arrecadadas; II. as despesas nele legalmente empenhadas. 

As receitas orçamentarias são previstas na Lei Orçamentária Anual – LOA. 
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Conforme, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (2012, 

p.10), 

embora não haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação, a 

mera ausência formal do registro dessa previsão, citada no documento legal, não 

lhes retira o caráter de orçamentárias, haja vista o art. 57 da Lei nº 4.320, de 1964, 

determinar classificar-se como receita orçamentária toda receita arrecadada que 

porventura represente ingressos financeiros orçamentários, inclusive se proveniente 

de operações de crédito, exceto: operações de crédito por antecipação de receita – 

ARO, emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo 

financeiros. 

Para fins contábeis, quanto ao impacto no patrimônio líquido, a receita pode ser 

efetiva ou não efetiva. 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (2014, 

p.34), “Receita Orçamentária efetiva é aquela que, no momento do reconhecimento do 

crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil 

modificado aumentativo”. 

Ainda de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 

(2014, p.34), Receita Orçamentária não efetiva “é aquela que não altera a situação líquida 

patrimonial no momento do recolhimento do crédito e, por isso, constitui fato contábil 

permutativo, como é o caso das operações de créditos”. 

No sentido amplo, o ingresso de recursos financeiros nos cofres do Estado se 

denomina receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam 

disponibilidade de recursos financeiros para erário, ou ingressos extras orçamentários, quando 

representam apenas entradas compensatórias, e no sentido estrito, chamam-se públicas apenas 

as receitas orçamentárias. 

A receita orçamentária passa por estágios, que são passos identificados que 

evidenciam o ingresso da receita no caixa do governo. Albuquerque, Medeiros e Silva (2013, 

p. 199), dizem “que a receita pública percorre quatro estágios: previsão, lançamento, 

arrecadação e recolhimento”. 

Previsão: É a estimativa do que se espera arrecadar durante o exercício e que consta da 

Lei Orçamentária Anual (LOA), consiste na organização e no estabelecimento da metodologia 

de elaboração da estimativa de acordo com parâmetros macroeconômicos definidos. 

Na concepção de Albuquerque, Medeiros e Silva (2013, p. 199), “receita prevista, 

estimada ou orçada – volume de recursos previamente estabelecido no orçamento de cada 

ente, a ser arrecadado em um determinado exercício financeiro”. 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), diz que, “a instituição, previsão e efetiva 

arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação 

constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal” (BRASIL, LC 

101/2000). 

Para uma projeção eficiente de receita é necessário identificar os efeitos que 

influenciam a sua arrecadação, com exceção dos efeitos decorrentes de alteração na 

legislação. 

Em relação ao lançamento, a Lei nº 4.320/64 conceitua o lançamento da receita em seu 

art. 53 “[...] é o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a 

pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta” (BRASIL, Lei Federal nº 4.320/1964). 

O Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento compete privativamente à 

autoridade administrativa preenchendo as finalidades de verificação da ocorrência do fato 

gerador da obrigação; cálculo do montante do tributo devido; identificar o sujeito passivo; e 

ainda de acordo com o caso, propor a penalidade cabível. 

Para Albuquerque, Medeiros e Silva (2013, p. 202), “algumas receitas não estão 

sujeitas ao lançamento e ingressam diretamente no estágio de arrecadação. É o caso, por 

exemplo, das receitas realizadas pelo lado empresarial do Estado”. 

Em relação à arrecadação e recolhimento, são os estágios em que o contribuinte 

comparece aos agentes arrecadadores, geralmente em bancos, para liquidarem sua dívida. 

Os ingressos extras orçamentários são receitas com caráter transitório e que não são 

previstas no orçamento público o ente público atua como depositário de valores que a 

princípio não lhe pertencem.  

São exemplos de ingresso extra orçamentário cauções, fianças, retenções na fonte, 

salários não reclamados. 

A legislação estabelece que os recolhimentos de todas as receitas sejam feitas em 

estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para 

caixas especiais. 

2.3 Legislação Tributária 

 A legislação tributária dispõe os parâmetros para a tributação no Brasil. A abrangência 

da expressão é grande, mas, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, a 

Administração Pública deve seguir os princípios elencados no artigo 37 - legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, em cumprimento ao princípio da 
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legalidade, todo tributo deve ser previsto em Lei, determinação que vem novamente 

explicitada no artigo 150, inciso I. 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar 

tributo sem lei que o estabeleça; (...). 

O Código Tributário Nacional define, em seu artigo 96, a legislação tributária: 

A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções 

internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em 

parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 18, elevou os municípios à condição de 

ente federado, proporcionando-lhes maior autonomia e, por outro lado, maiores 

responsabilidades. 

 Os municípios devem prestar contas acerca da administração sobre o dinheiro público. 

O artigo 31 da Constituição traz a orientação sobre o controle exercido sobre a administração 

municipal, com a atuação da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Estado ou do 

Município: 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 

Executivo Municipal, na forma da lei. § 1º - O controle externo da Câmara 

Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. § 

2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito 

deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 

membros da Câmara Municipal. § 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante 

sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 

apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. § 4º - É 

vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

É interessante ressaltar que a Constituição prevê no artigo 30, inciso III, em relação 

aos municípios, a competência de instituir, arrecadar e aplicar tributos e suas rendas, sempre 

reforçando a obrigatoriedade da prestação de contas: 

Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; III - instituir e arrecadar 

os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

(...). 

A Constituição Federal também traz a distribuição das competências tributárias entre 

os entes federados, discriminando os tipos de tributos, sendo seu artigo 156 o dispositivo legal 

acerca dos impostos municipais: 
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Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I – propriedade predial e 

territorial urbana; II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, 

de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de direitos sua aquisição; III - serviços de 

qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar. (...) 

Tamanha a importância da administração do dinheiro público, que a Constituição 

dedicou um Título acerca da Tributação do Orçamento. 

Destaca-se, nesta pesquisa, a partir das informações deste tópico, a necessidade de o 

município cobrar eficientemente os tributos de sua responsabilidade. 

2.4 Competências Tributárias Brasileiras 

A Competência Tributária no Brasil é estabelecida pela Constituição Federal, na qual é 

atribuído a um determinado ente o poder de tributar. Tal poder foi dividido entre os entes 

federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O poder de tributar, porém, diz 

respeito à cobrança dos tributos, sendo que a determinação das alíquotas e criação dos 

próprios tributos ficou restrita à esfera federal. 

No que tange ao poder de tributar, a competência tributária municipal está prevista nos 

artigos 30 e 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.  

Art. 30. Compete aos Municípios: III – instituir e arrecadar tributos de sua 

competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 

prestar contas e publicar balancetes nos prazos estipulados. Art. 156. Compete aos 

Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II -
 transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, 

não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 

Conforme verificado, os municípios podem instituir impostos sobre: a propriedade 

predial e territorial urbana; a transmissão, por ato oneroso, de bens imóveis entre vivos; 

serviços de qualquer natureza, exceto os compreendidos no artigo 156, inciso II. 

2.5 Receitas Tributárias 

A receita pública é um conjunto de ingressos financeiros com fontes e fatores 

geradores próprios e permanentes, oriundos de ação e de atributos inerentes à instituição 

(União, Estados, Municípios), destinando-se a atender à manutenção e conservação dos 
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serviços públicos. A receita pública divide-se em receitas correntes, receitas de capital, 

receitas tributárias e taxas (ANDRADE, 2013). 

O grande foco deste trabalho acentua-se sobre a Receita Tributária, a qual decorre da 

cobrança de tributos, sendo que, conforme o art. 3° do Código Tributário Nacional (CTN): 

“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966).  

Os tributos podem ser divididos em: impostos, taxas e contribuições de melhorias, 

conforme preconiza o artigo 5º do Código Tributário Nacional e também o artigo 145 da 

Constituição Federal. Para diferenciá-los, é necessário entender a natureza do tributo, que tem 

como base seu fato gerador, conforme prevê o artigo 4º do Código Tributário Nacional: 

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da 

respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e 

demais características formais adotadas pela lei; II - a destinação legal do produto da 

sua arrecadação. 

Segundo a Escola de Administração Fazendária (2009, p. 26): “Fato Gerador é uma 

situação prevista em lei que, se acontecer, provoca o nascimento da obrigação tributária”. 

Os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 

do contribuinte. É facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da 

lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.  

Imposto, como definido pelo artigo 16 do CTN, é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte. O contribuinte fica ligado ao adimplemento da prestação pecuniária 

independentemente de qualquer ato do Poder Público. Somente pelo fato de a conduta do 

particular estar regulada pela hipótese de incidência, a obrigação tributária passa a existir.          

Assim, explica ATALIBA (1998 p. 137), “não se terá imposto quando a exigência 

formulada pela lei revestir a figura de exação vinculada, ou seja, quando a hipótese de 

incidência consistir numa atuação estatal, atual ou potencial, referida ao obrigado”. 

De acordo com o artigo 145 da Constituição, as taxas, são de competência da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e só podem ser arrecadadas em razão do 

exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos efetivamente à sua disposição.  
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A competência em relação às taxas é comum, todavia, cada pessoa jurídica de direito 

público poderá cobrá-las em razão de exercício regular do poder de polícia, o que significa 

somente quando exercer poder de polícia que lhe tenha sido conferido pela Constituição. A 

mesma regra se aplica aos serviços prestados ou postos à disposição dos contribuintes que 

deverão se restringir, evidentemente, àqueles constitucionalmente atribuídos ao respectivo 

governo tributante. Caso o poder de polícia não seja regular ou o serviço não seja de 

atribuição do ente federativo tributante, a taxa não terá legitimidade. 

Em relação à contribuição de melhoria, a Constituição Federal estabelece que compete 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir contribuição de melhoria, 

decorrente de obras públicas. O CTN, artigo 81, dispõe que a contribuição de melhoria “é 

instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorre valorização imobiliária, 

tendo como limite total a despesa realizada, e como limite individual o acréscimo de valor que 

da obra resultar para cada imóvel beneficiado” (BRASIL, 1966). 

Compreende-se que não é função do município gerar riquezas, pelo menos não é esta a 

sua função primordial. O município deve proporcionar o bem-comum e como agente 

propulsor e catalisador da atividade pública precisa dispor de recursos para manter um 

aparelhamento indispensável a sua organização, para atingir o principal fim que é o bem-

comum. 

2.6 Tributos Municipais 

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 3º, traz a definição de tributo, como 

sendo: “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966). 

Conforme explicam Abrantes e Ferreira (2010, p. 43), fato gerador pode ser entendido 

como a situação que caracteriza o tributo, ou seja, fato que, se ocorrer, incidirá o tributo. A lei 

dispõe a situação abstrata, a hipótese que gerará o tributo. 

O imposto está descrito no artigo 16 do Código Tributário Nacional: “Imposto é o 

tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte” (BRASIL, 1966). Como exemplo, pode-se citar o 

imposto sobre a propriedade territorial urbana.  
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Segundo Abrantes e Ferreira (2010, p. 57), “as taxas são tributos vinculados a uma 

atuação específica do Poder Público.” São valores cobrados a partir de uma prestação de 

serviços, por exemplo, a taxa sobre a limpeza pública. 

O artigo 77 do Código Tributário Nacional traz: 

As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição 

(BRASIL, 1966). 

Segundo a Escola de Administração Fazendária (2009, p. 26), existem duas 

modalidades distintas: as taxas de fiscalização e as taxas de serviços: 

Taxas de fiscalização: decorrem do exercício do poder de polícia pelo ente estatal. 

Exemplo: taxas de publicidade, de localização de estabelecimento comercial e taxa 

de licença para construção de imóveis, cobradas pelo Município. Taxas de serviços: 

são aquelas que têm como fato gerador a utilização de determinados serviços 

públicos. Exemplos: taxa de emissão de passaporte, taxa de coleta de lixo, taxa para 

emissão de certidão de bons antecedentes.  

A contribuição de melhoria é o valor cobrado em virtude da atuação do poder público, 

como as taxas, porém, agregando valor à propriedade do contribuinte, como, por exemplo, o 

asfalto nas ruas, a construção de calçadas, entre outros, segundo Abrantes e Ferreira e de 

acordo com o artigo 145, inciso III, da Constituição Federal de 1988. A Escola de 

Administração Fazendária (2009, p.27) explica: 

Sua justificativa jurídica está no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 

Não é tarefa do Estado patrocinar a valorização de imóveis particulares e, 

consequentemente, o enriquecimento econômico de determinado cidadão, em 

detrimento dos outros. 

Os entes federados possuem competências diferenciadas para legislar sobre tributos. 

Os municípios podem instituir impostos sobre: a propriedade predial e territorial urbana; a 

transmissão, por ato oneroso, de bens imóveis entre vivos; serviços de qualquer natureza, 

exceto os compreendidos no artigo 155, inciso II da Constituição Federal. 

2.7 Competências Tributárias dos Municípios 

O texto constitucional afirma que os Municípios são autônomos para resolver, legislar, 

estabelecer prioridades, gerir e arrecadar seus recursos, auto administrar-se e se auto-

organizar nas questões de interesse local (BARRETO, 2003, p.9). Ninguém melhor que a 
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sociedade local politicamente organizada, por meio de seus representantes eleitos, para 

estabelecer quais são os desígnios presentes e futuros dessa sociedade. 

Os diversos entes tributantes recebem competência para a instituição dos impostos. É a 

denominada competência privativa, significa que somente a entidade favorecida poderá 

exercer o referido poder impositivo, ainda que não edite a lei necessária à criação do tributo. 

Disso resulta que é também excludente, uma vez que constitui uma obrigação negativa para as 

outras entidades, que não podem invadir a área própria e privativa do outro ente político. 

A administração tributária deve estar organizada de modo a gerir todo o processo 

arrecadatório, envolvendo as etapas de fiscalização, de arrecadação, ou autos de infração, a 

orientação aos contribuintes e a emissão de certidões. Para Harada (2007, p. 87), “ao 

Município tem assegurado o poder de instituir o seu Sistema Tributário, nos exatos limites em 

que desenhada essa competência impositiva”. 

Assim, compete às Prefeituras Municipais a instituição dos impostos, das taxas e das 

contribuições de melhoria. 

2.7.1 Arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)  

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, de competência 

municipal, embora tratado como uma unidade, na verdade, trata-se de dois tributos diversos 

abarcados por uma denominação comum. Um incide sobre a propriedade predial urbana e o 

outro incide sobre a propriedade territorial urbana, conforme a sua própria denominação e 

legislação que o conceitua. 

O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, conhecido como IPTU, está 

previsto na Seção II do Código Tributário Nacional: 

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e 

territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 

bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado 

na zona urbana do Município (BRASIL, 1966). 

Caracteriza-se como contribuinte do IPTU, aquele que possui imóvel localizado em 

zona urbana, o titular do seu domínio útil, o titular do direito de superfície ou o seu possuidor 

a qualquer título (CTN, Art.34). 

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é instituído pela 

Constituição Federal, sua incidência se dá sobre a propriedade urbana, o qual tem como fato 
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gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel localizada em zona 

urbana ou extensão urbana. 

2.7.2 Arrecadação do imposto sobre a transmissão “inter vivos” a qualquer título (ITBI) 

O imposto sobre a transmissão “inter vivos” a qualquer título, por ato oneroso, de 

bens imóveis (ITBI), com competência municipal, deve incidir sobre as transações de compra 

e venda de imóveis, entre pessoas vivas, diferentemente do imposto “causa mortis”, cuja 

competência é estadual. Segundo Abrantes e Ferreira (2010, p.57): 

A CF/88 atribui aos Estados e Distrito Federal a competência para a instituição do 

imposto de transmissão causa mortis, e aos municípios a competência para o 

estabelecimento do imposto de transmissão de bens imóveis inter vivos. O fato 

gerador deste imposto está definido, com maior amplitude, no artigo 35 do Código 

Tributário Nacional (...). Nesse aspecto, podemos considerar como fato gerador 

desse imposto a transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 

de garantia, bem como a cessão de direitos a sua aquisição. Para efeito desse 

imposto, a cessão de direitos imobiliários é equiparada à transmissão de 

propriedade, pois atualmente as cessões de direito configuram instrumentos de 

transmissão econômica de bens imóveis. (...) O artigo 35 do Código Tributário 

Nacional define que o fato gerador do ITBI, embora fazendo referência ao imposto 

estadual, está plenamente recepcionado pela CF/88, vigente. 

O ITBI terá como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O 

contribuinte caracterizar-se-á por qualquer uma das partes envolvidas na operação tributária, 

ou seja, é o adquirente do bem ou direito. 

2.7.3 Arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS) 

Ao descrever o Imposto sobre Serviços, a Constituição Federal, em seu artigo 156, 

inciso III, delega a competência para os Municípios de instituírem o tributo: 

Art. 156.  Compete aos Municípios instituir impostos sobre: ... III – serviços de 

qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar nº 116/03; ... § 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III do 

caput deste artigo, cabe à lei Complementar nº 116/03: I - fixar as suas alíquotas 

máximas e mínimas; II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o 

exterior. III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios 

fiscais serão concedidos e revogados. (BRASIL, 1988) 

O ISS é um tributo de competência municipal incidente sobre os serviços elencados 

em lei complementar. Observa-se que a constituição do Imposto sobre Serviços de qualquer 
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natureza tem como fato gerador a prestação de serviços, ainda que esses não se constituam 

como atividade preponderante do prestador. 

De acordo com LUIZ, Reinaldo: 

O ISS onera a circulação de bens que não são mercadorias, isto é que não são bens 

materiais ou corpóreos, os quais ocupam um lugar no espaço o imposto sobre 

serviços onera a circulação de bens imateriais, incorpóreos a circulação (venda 

econômica) de serviços. Onera a prestação, a título oneroso realizado por uma 

pessoa em favor da outra, em que haja a transferência de um bem imaterial. 

 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide sobre as atividades prestadoras 

de serviços, integrantes da lista de serviços anexada à Lei Complementar 116/2003. O 

Município pode determinar por lei o percentual que desejar sobre o preço do serviço, de 2% a 

5%, como fator de incidência do ISS. 

2.7.4 Taxas e Contribuição de Melhorias 

Segundo Abrantes e Ferreira (2010, p. 57), “as taxas são tributos vinculados a uma 

atuação específica do Poder Público.” São valores cobrados a partir de uma prestação de 

serviços, por exemplo, a taxa sobre a limpeza pública. 

O artigo 77 do Código Tributário Nacional traz: 

As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, 

no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do 

poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (BRASIL, 1966). 

Segundo a Escola de Administração Fazendária (2009, p. 26), existem duas 

modalidades distintas: as taxas de fiscalização e as taxas de serviços: 

Taxas de fiscalização: decorrem do exercício do poder de polícia pelo ente estatal. 

Exemplo: taxas de publicidade, de localização de estabelecimento comercial e taxa 

de licença para construção de imóveis, cobradas pelo Município. Taxas de serviços: 

são aquelas que têm como fato gerador a utilização de determinados serviços 

públicos. Exemplos: taxa de emissão de passaporte, taxa de coleta de lixo, taxa para 

emissão de certidão de bons antecedentes. 

A Contribuição de Melhoria é caracterizada por sua natureza recuperatória de despesas 

com obras que proporcionem valorização dos imóveis particulares. 
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Por vezes confundida com a taxa, a contribuição de melhoria é um tributo previsto 

pelo art. 145, inciso III da Constituição Federal. Não foi definida pelo Código Tributário 

Nacional, mas teve seus elementos apontados pelo art. 81 do CTN, que diz: 

Art. 81 A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída 

para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, 

tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de 

valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

Assim como a taxa, a contribuição de melhoria é considerada um tributo vinculado, 

uma vez que seu fato gerador está ligado a atividade estatal específica relativa ao contribuinte, 

qual seja, a realização de obra pública. 

2.8 Dívida Ativa  

O Direito Financeiro disciplina as atividades financeiras dos entes públicos que, por 

conseguinte, também estabelece de forma efetiva as regras que devem reger o orçamento 

público, ou seja, as receitas e despesas. Neste sentido cabe à fazenda pública, observar, 

condicionar e limitar as formas, condições e limites à obtenção de receitas bem como fixar 

limites às despesas. Diante desses elementos organiza-se e estabelece a relação jurídica da 

União, Estados e Municípios.   

Com a ocorrência do fato gerador, o cidadão passa a ter a obrigação tributária. O 

próximo momento é o lançamento tributário, que, realizado pela autoridade administrativa 

competente, eleva a obrigação a crédito tributário. Não ocorrendo o pagamento, o crédito 

tributário é inscrito como dívida ativa. 

Dívida Ativa é todo o não pagamento, por parte do contribuinte de impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, multas de qualquer natureza, inscritas no setor competente, ficando 

a Fazenda Pública apta a promover a execução fiscal dos inadimplentes. (ANDRADE, 2013) 

A inscrição da dívida ativa é o ato inicial para a Administração Pública poder realizar 

a cobrança extrajudicialmente de todos os seus devedores que não quitaram os créditos dentro 

do prazo proposto. 

A Dívida Ativa classifica-se em: Dívida Ativa Tributária, proveniente de créditos 

relativos a tributos lançados e não arrecadados e Dívida Ativa não tributária que engloba 

todos os demais créditos da Fazenda Pública. 
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 O Decreto-Lei nº 1.735, de 20 de dezembro de 1979, que dá nova redação ao art. 39 

da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, institui Dívida Ativa como: 

 § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os 

provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, 

multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por 

estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de 

obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra 

garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais (BRASIL, 1979). 

 Após a constituição do crédito tributário leva-se o mesmo para inscrição em Dívida 

Ativa. 

Conforme o Artigo nº 142 do Código Tributário Nacional: 

Art. 142 Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 

tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível (BRASIL, 1966). 

Dessa forma cabe ao Poder Público efetuar a constatação e devido reconhecimento dos 

créditos tributários, a fim de inscrevê-los, ou seja, lançá-los na inscrição de Dívida Ativa, para 

a posterior execução. 

A Fazenda Pública Municipal após inscrever estes débitos em Dívida Ativa, deve 

efetuar a cobrança, da melhor forma, a fim de obter uma arrecadação de receitas que já 

estavam previstas no seu orçamento, e que consequentemente ocasiona um grande déficit nos 

cofres públicos. A discussão está justamente na forma de cobrança Judicial ou Administrativa. 

Complementa ainda Kfouri (2012): 

Embora pareçam requisitos óbvios e simples, a prática tributária demonstra que em 

muitas ocasiões as informações não são tão claras e precisas, dificultando até mesmo 

a compreensão da exigência, lavrada através de auto de infração, de forma que este 

requisito deve ser observado preliminarmente em relação a qualquer outra análise. 

Para ter efetividade e para que o município tenha a possibilidade da cobrança da 

dívida ativa, seja pelos meios judiciais ou extrajudiciais, devem ser observados alguns 

requisitos dispostos em lei que garantem a certeza e liquidez, dando à certidão de dívida a 

natureza de título executivo. 

Assim, a inscrição na dívida ativa, realizada pela Fazenda Pública do Município deve 

ser realizada com eficiência e precisão. Fernandes e Silva (2009, p. 100) ressaltam duas 
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consequências que podem ocorrer caso não seja a Fazenda Pública atenta na cobrança de seus 

tributos: a decadência e a prescrição. “A decadência é a perda do direito de efetuar o 

lançamento depois de transcorrido o prazo de cinco anos.” O prazo para que ocorra a 

decadência, de modo geral, tem início “no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado”. 

Vale ressaltar que a execução da dívida fiscal é passível de prescrição, que 

corresponde à perda do direito de executar a dívida, ou seja, cobrar judicialmente o crédito 

tributário. Inicia-se o prazo prescricional com “o transcurso do prazo para pagar ou impugnar 

com inércia do sujeito passivo ou data do trânsito em julgado do processo administrativo 

fiscal.” Suspendem o prazo prescricional, entre outros, o parcelamento e a inscrição da dívida 

ativa. Interrompem a prescrição a determinação judicial da citação e o protesto judicial, entre 

outros. 

Concomitante é necessário destacar as legislações que regem a dívida ativa, que são a 

Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF nº 101 de 2000, Código Processual 

Civil, Lei de Execuções Fiscais nº 6.830 de 1980, bem como códigos e leis municipais. A sua 

legalidade discorre sobre o contexto das normas gerais que ditam de forma abrangente normas 

gerais e preceitos de direito financeiro quanto a elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 

2.8.1 Sistema de Dívida Ativa Municipal 

A dívida ativa é composta de fases de caráter e abordagem contábil, possui cinco fases 

segundo o Manual de Procedimentos da Dívida Ativa, que se estabelecem conforme abaixo 

especificado: 

•Fase 1 - Reconhecimento do Crédito a Receber no Ativo  

Deve-se ter em conta que o crédito a ser inscrito em dívida ativa já constava como 

crédito a receber no Ativo, para ser adimplido no prazo estipulado.  

•Fase 2 – Inadimplência do Crédito  

Assim, após o inadimplemento e conforme a legislação, o crédito deve migrar para 

outro órgão do ente público para que este proceda à inscrição em Dívida ativa. 

Temos, portanto, o envolvimento de dois órgãos: o órgão responsável pelos créditos 

a serem inscritos em Dívida Ativa, e o órgão competente para inscrição em Dívida 

Ativa. Em termos de expectativa de liquidez, ocorre uma transferência do curto 

prazo para o longo prazo, e virtude do inadimplemento, que torna incerta a 

realização do crédito. Os créditos vencidos e não pagos devem ser contabilmente 

discriminados dos demais, e classificados como “Créditos a serem inscritos em 

dívida ativa”, ou seja, um fato permutativo dentro do ativo do órgão. Os créditos 

permanecerão classificados nesta conta até seu encaminhamento para inscrição, no 

órgão competente.  

•Fase 3 – Encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa  
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Ao órgão responsável pelos créditos a serem inscritos em Dívida Ativa cumpre 

estabelecer o processo administrativo de reconhecimento da existência e 

quantificação do crédito, apurando o principal em atraso, acrescido da atualização 

monetária, juros, multas e outros encargos pactuados ou legalmente incidentes até a 

data de encaminhamento ao órgão competente para inscrição, nos prazos definidos 

em lei.  

•Fase 4 – O Órgão de Inscrição aceita ou não o encaminhamento para inscrição em 

Dívida Ativa  

Encaminhado o processo administrativo ao órgão competente para inscrição, este 

procede a uma apuração da certeza e liquidez do crédito, bem como verificação das 

condições gerais que permitam proceder à inscrição, podendo resultar na inscrição 

do respectivo crédito em Dívida Ativa ou rejeição do mesmo, com a consequente 

devolução para o órgão de origem, para solução de pendências e outras providências 

que se fizerem necessárias. Saneado o processo e persistindo a inadimplência, 

reinicia-se o encaminhamento do crédito para inscrição  

•Fase 5-Baixa da Dívida Ativa  

As baixas podem ocorrer:  

a) pelo recebimento;  

b) pelos abatimentos ou anistias;  

c) pelo cancelamento administrativo ou judicial.  

As formas de recebimento da Dívida Ativa são definidas em lei, destacando-se o 

recebimento em espécie ou na forma de bens, pela adjudicação ou dação em 

pagamento. Programas e Ações para Cobrança da Dívida Ativa (BRASIL, 2004). 

A lei é que define as formas de recebimento da dívida ativa e, por conseguinte, 

estabelece como será realizado, se na forma de dação de pagamento, adjudicação ou bens. 

Quanto à questão do abatimento ou anistia, por sua vez, dependerá também de 

autorização expressa na lei, que normalmente se faz através de recuperação de crédito, sempre 

em consonância a LRF nº 101/2000. 

Em relação ao cancelamento, o mesmo decorrerá por ato normativo determinado por 

autoridade competente, tanto no âmbito administrativo quanto judicial. 

Aqui se estabelece a necessidade de provisão para perdas em dívida ativa, que 

atendendo o princípio contábil da competência, sem afetar os devidos resultados, deve 

reconhecer encargos e riscos relativos ao patrimônio. Isso se estabelece face a incerteza do 

devedor do referido crédito, assim é necessário que se institua provisão para prevenir 

possíveis danos e perdas financeiras a Fazenda Pública. 

Todavia a provisão deve ser bem reavaliada em cada demonstração contábil, em 

consonância à legislação pertinente, para não ocasionar danos ao patrimônio púbico 

municipal. 

2.9 A Arrecadação Tributária e a Gestão Municipal 

Um município desenvolve uma infinidade de ações para que possa funcionar e, nesse 

processo, precisa de receitas para custear ações, políticas públicas, trabalhadores, entre outras 
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questões. De acordo com Leopoldino (2018), especialmente a partir de 1988, quando foi 

promulgada a Constituição Federal, as receitas dos municípios brasileiros conseguiram 

maiores repasses em virtude das transferências intergovernamentais. Porém, muitos deles 

possuem grandes dificuldades na arrecadação de receitas dos tributos que devem ser pagas 

pelos contribuintes e que são importantíssimas para o desenvolvimento das políticas públicas 

do município. De acordo com o autor, “essas dificuldades estão relacionadas a vários fatores 

seja pela não utilização do potencial do capital intelectual das prefeituras, não recebimento da 

totalidade dos impostos de competências dos municípios” (LEOPOLDINO, 2018, p.02). 

Para Almeida (2009), a receita tributária municipal advém de duas fontes principais, a 

receita própria e a receita transferida. A primeira forma envolve o que o município recebe de 

seus contribuintes que pagam impostos, contribuição de melhoria e taxas, tal como previsto 

na legislação municipal, porém, precisa respeitar o Código Tributário Nacional e a 

Constituição Federal e Estadual. Na segunda fonte de arrecadação estão aqueles valores que o 

município recebe dos outros entes federativos. Desse modo, Anselmo (2013, p.11): 

Para que a Administração municipal consiga arrecadar os tributos, de forma a 

distribuir a carga tributária com equidade, é indispensável que alguns elementos 

sejam observados, como realidade econômica local, realidade individual, 

necessidades locais, metas de arrecadação e base de dados. 

Com isso, fica evidente que a realidade econômica do município tem ligação direta 

com sua capacidade de gerar impostos. Por isto, é um ciclo a ser produzido, pois uma 

economia local bem desenvolvida possibilita maior capacidade de geração de tributos, tanto 

para empresas como para prestadores de serviços e, quanto mais tributos os municípios 

recebem, maiores possibilidades eles têm de investir na economia municipal, de maneira a 

gerar riquezas, e possibilitar melhores condições socioeconômicas a população. 

A possibilidade de tributar faz com que o município seja capaz de melhorar sua 

estrutura administrativa de arrecadação, assim como de fiscalização tributária. Entretanto, 

precisa de programas de gestão de qualidade e aperfeiçoamento de seus recursos humanos. É 

de fundamental importância que haja inovação e eficiência para que os programas de 

educação fiscal sejam colocados em prática. Além disso, contribui para solucionar o problema 

da Dívida Ativa, por meio de uma gestão clara e controlada, com programas de parcelamento 

ou cobranças judiciais. 

Leopoldino (2018) cita, por exemplo, o IPTU, que é um dos mais importantes 

impostos recebidos pelo município, que, no entanto, também é marcado pelo processo de 

inadimplência de muitos cidadãos que acreditam que ele não precisa ser pago. O autor cita 
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que é importante que a prefeitura possua um cadastro de imóveis atualizado, para que, assim, 

possa lançar os tributos anualmente, de modo que haja notificação dos contribuintes, para que 

fiquem cientes da necessidade de pagamento. Logicamente, apenas essa arrecadação não 

permitirá que o município desenvolva as políticas públicas necessárias, mas pode contribuir 

valiosamente nessa questão, sem fazer com que o governo municipal fique tão dependente das 

transferências intergovernamentais. 

Ainda para Leopoldino (2018), qualquer tipo de ação que envolva aplicação e 

gerenciamento do dinheiro público deve seguir princípios constitucionais e, nesse sentido, o 

gestor do município e sua equipe devem gerar incentivos fiscais no sentido de possibilitar 

maior desenvolvimento econômico para o município. Para isso, é vital que a população e as 

instituições a ela pertencentes, também sejam responsáveis e, ao mesmo tempo, conscientes 

dos impostos e taxas a serem pagos, além de como estes são importantes na gestão municipal. 

Almeida (2009) considera que o fato de o pagamento dos tributos brasileiros, em sua 

maioria, ocorrerem de forma indireta faz com que muitos cidadãos não percebam sua 

importância dentro do processo de gestão e desenvolvimento do país. Além disso, cita que a 

burocratização do orçamento e dos gastos públicos, tal como a tributação de impostos faz com 

que os cidadãos se afastem do governo e das implicações desses processos. Por isso, o autor 

afirma que “discutir a arrecadação, em qualquer dos níveis do governo, é de fundamental 

importância para a construção da cidadania, pois esta decorre também do aperfeiçoamento do 

processo de arrecadar recursos e do controle social sobre a despesa” (ALMEIDA, 2009, p.10). 

Almeida (2009) cita ainda como o tributo, por exemplo, é uma exigência do Estado e 

tem como objetivo principal financiar as despesas públicas, de modo que a população como 

um todo possa viver melhor. Assim, sua importância está centrada no fato de que é por meio 

desses tributos que o Estado consegue manter os investimentos na área social, tão importantes 

para a cidadania e para a qualidade de vida dos indivíduos. 

Diante disto, Anselmo (2013) considera que é imprescindível a existência do 

planejamento dos municípios diante de seu processo de arrecadação, com o objetivo de dar a 

estes, maior eficiência. Para o autor, é importante buscar equilíbrio entre o montante de 

tributos que a população paga e aquilo que lhe devolve. O conhecimento da realidade 

socioeconômica local é vital nesse processo, ao possibilitar que os tributos sejam arrecadados 

e distribuídos de maneira justa, no sentido de proporcionar à população a melhor qualidade de 

vida possível. 

Há de se considerar ainda que a maior parte dos tributos municipais são diretos e 

geram a obrigação de que o contribuinte os inclua em seu orçamento familiar, de forma a 
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buscar recursos para que eles possam ser pagos. Nesse sentido, Anselmo (2013, p.06) 

argumenta que: 

Cada tributo tem legislação que disciplina a sua cobrança e uma base de dados de 

referência, das quais o gestor municipal deve retirar os subsídios para criar a sua 

política de arrecadação, a qual deve considerar as metas fiscais propostas nos 

orçamentos, conjugadas com a real capacidade de realizar esse montante de 

arrecadação, em face da capacidade contributiva dos contribuintes. 

Dessa forma, é de fundamental importância o preparo da Administração municipal 

nesse processo de gerenciamento dos tributos. Para o sucesso, esse processo precisa de 

investimentos técnicos e gerenciais qualificados, a fim de que todas as atividades ligadas a 

área de tributos possam ser atendidas. A relevância da atividade da arrecadação deve estar 

clara tanto para os servidores como para os dirigentes dos municípios, pois são 

imprescindíveis para o bom desempenho dessa atividade de tributação, assim como para tudo 

o que precisa ser realizado dentro do município. 

Diante disso, é preciso um processo de aperfeiçoamento no processo de administração 

pública, especialmente quando se fala da arrecadação própria, para fortalecer e modernizar as 

administrações tributárias, de modo que os municípios levem em consideração a necessidade 

de capacitação profissional, de treinamento e de tributos que sejam compatíveis com os 

cidadãos e instituições. Além disso, a busca por métodos gerenciais que promovam uma 

gestão mais autônoma e que consiga oferecer à população serviços e políticas públicas de 

qualidade. Para Bittencourt (2014, p.01): 

É um processo que deve ser contínuo, acompanhado da valorização da carreira do 

Fiscal Tributário. Também é preciso ter em mente que a precária gestão tributária 

facilita a inadimplência, a informalidade, a fraude e a sonegação fiscal, o que acaba 

não permitindo que recursos necessários para políticas sociais se concretizem, 

fazendo com que a sociedade tenha uma sensação de injustiça fiscal, sendo que o 

correto é instrumentalizar o Fisco Municipal com tratamento adequado, valorizado, 

mais independente da política, que, por consequência, trará tratamento mais 

equânime aos contribuintes e uma justiça fiscal. 

Enfim, é preciso muito trabalho dentro do município, a partir de uma equipe 

qualificada, mas também de conscientização da população sobre suas obrigações, para que os 

recursos possam ser recebidos e assim aplicados em benefício de todos, tanto no pagamento 

dos salários, em investimentos nas áreas sociais, no oferecimento de serviços básicos à 

população com maior qualidade, por fim, contribuindo para o desenvolvimento deste 

município como um todo. 
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2.9.1 Responsabilidade Fiscal 

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (BRASIL, 2000) “estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 

Capítulo II do Título VI da Constituição.” A Escola de Administração Fazendária - ESAF 

pondera que, antes dessa lei, o descontrole com os gastos públicos era comum, em especial no 

último ano de mandato. Não havia limite para o comprometimento da receita com as despesas 

com pessoal, ou regras para iniciar obras públicas. Segundo a Escola de Administração 

Fazendária, a Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para uma gestão fiscal responsável, 

mediante ações que previnam riscos e corrijam os desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a 

transparência e a responsabilidade como premissas básicas (ESAF, 2009). 

O equilíbrio das contas públicas é a equivalência entre despesas e receitas no 

orçamento. Se as receitas superam as despesas, a administração pública está sobrecarregando 

o contribuinte sem oferecer-lhe serviços suficientes que corroborem a tributação. Se, por 

outro lado, as despesas são maiores do que as receitas, a arrecadação está falha, ou com 

valores desatualizados, ou os gastos estão excessivos. 

A busca pelo equilíbrio nas contas públicas é uma necessidade da administração 

pública municipal. Segundo Abrantes e Ferreira (2010, p. 10): 

Nos municípios de menor porte, o aumento da arrecadação tende a ser explicado 

pela simples regulamentação e início de cobrança de impostos e taxas, posto que 

nestas unidades havia uma composição desregulamentada na década passada. 

Com a regular cobrança dos tributos municipais, a busca por recuperar os créditos 

devidos pelos inadimplentes, os municípios podem incrementar bastante suas receitas, e, 

consequentemente, depender menos de repasses e transferências das demais esferas de 

governo.  

2.9.2 Importância da Eficiência da Arrecadação Municipal  

Um município desenvolve uma infinidade de ações para que possa funcionar e, nesse 

processo, precisam de receitas para custear ações, políticas públicas, trabalhadores, entre 

outras questões. De acordo com Leopoldino (2018), especialmente a partir de 1988, quando 

foi promulgada a Constituição Federal, as receitas dos municípios brasileiros conseguiram 
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maiores repasses em virtude das transferências intergovernamentais. Porém, muitos deles 

possuem grandes dificuldades na arrecadação de receitas dos tributos que devem ser pagas 

pelos contribuintes e que são importantíssimas para o desenvolvimento das políticas públicas 

do município. De acordo com o autor, “essas dificuldades estão relacionadas a vários fatores 

seja pela não utilização do potencial do capital intelectual das prefeituras, não recebimento da 

totalidade dos impostos de competências dos municípios” (LEOPOLDINO, 2018, p.02). 

A realidade econômica do município tem ligação direta com sua capacidade de gerar 

impostos. Por isto, é um ciclo a ser produzido, pois uma economia local bem desenvolvida 

possibilita maior capacidade de geração de tributos, tanto para empresas como para 

prestadores de serviços e, quanto mais tributos os municípios recebem, maiores possibilidades 

eles têm de investir na economia municipal, de maneira a gerar riquezas, e possibilitar 

melhores condições socioeconômicas a população. 

A possibilidade de tributar faz com que o município seja capaz de melhorar sua 

estrutura administrativa de arrecadação, assim como de fiscalização tributária. É preciso 

muito trabalho dentro do município de modo a desenvolver ações, como apresentando a 

seguir, que possam contribuir para o aumento da arrecadação municipal, a partir de uma 

equipe qualificada, mas também de conscientização da população sobre suas obrigações, para 

que os recursos possam ser recebidos e assim aplicados em benefício de todos, tanto no 

pagamento dos salários, em investimentos nas áreas sociais, no oferecimento de serviços 

básicos à população com maior qualidade, por fim, contribuindo para o desenvolvimento 

deste município como um todo. 

2.10 Métodos e Ações na Estrutura de Cobrança da Dívida Ativa 

A cobrança de dívida ativa fazendária no âmbito municipal, pode ser realizada através 

do meio judicial, o mais usado atualmente. E também por meios extrajudiciais, dentre eles, o 

protesto de CDA, que nos últimos tempos vem sendo uma alternativa relevante, mais rápida e 

eficiente. 

Faz-se necessário discorrer sobre a cobrança de dívida ativa judicial, uma vez que a 

cobrança de dívida ativa estabelecida nos moldes tradicionais acarreta gastos que são altos e 

não ressarcidos a administração pública. 

Segundo Kfouri (2012, p.44): 

Nesse particular, gostaríamos de observar ao leitor que não existe ação de cobrança 

fiscal, promovida pelo ente tributante, como, ocorre, por exemplo, na cobrança de 
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aluguéis atrasados por um credor comum, sendo que a exigência de crédito tributário 

da Fazenda já ocorre diretamente no processo de execução fiscal. Isto ocorre porque 

a regular inscrição do crédito tributário na dívida ativa já goza da presunção de 

certeza e liquidez, suprindo-se a etapa de discussão do mérito. Em outras palavras, 

na execução fiscal não se discute, em princípio, o direito, uma vez que já se parte do 

pressuposto de que a dívida é realmente exigível. 

Face ao exposto, alguns municípios brasileiros vêm adotando a cobrança extrajudicial, 

que é eficaz, de trâmite simplificado e promove contundentemente aumento da arrecadação. 

No contexto jurídico, a lei nº 9.492/2012, estabelece no seu art. 1º que “Protesto é o 

ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação 

originada em títulos e outros documentos de dívida” (BRASIL, 2012). Assim abre-se 

precedente a União, Estados e Municípios a opção de protestarem Certidão de Dívida Ativa 

(CDA). 

No âmbito da cobrança de CDA por via extrajudicial, a administração pública pode 

melhorar seus resultados e sua receita, haja vista facilitação de pagamento, pois se sabe que o 

universo que constitui os contribuintes é maior que os dos inadimplentes, e assim, também é 

do conhecimento dos municípios que muitos querem pagar, mas esbarram em dificuldades 

desnecessárias. 

Dessa forma, estabelecer a cobrança de CDA através de protesto extrajudicial, 

constitui como aspecto positivo a agilidade do pagamento, retração à inadimplência e por 

outro lado contribuição para redução de execuções fiscais ajuizadas.  

Na íntegra o resultado representa melhoria da prestação jurisdicional bem como a 

diminuição de gastos públicos com essas ações.  

A cobrança extrajudicial através do protesto promove uma aceleração dos 

procedimentos de recebimento da CDA municipal e, por conseguinte, aumenta a arrecadação 

municipal e evita pilhas de processos de execuções fiscais, e também o risco de prescrição. O 

Ministério da Justiça (BRASIL, 2007, p. 63) utiliza o termo desjudicialização: 

Por desjudicialização da cobrança da dívida ativa entenda-se desviar a cobrança 

forçada de seu eixo atual, centrado no Poder Judiciário, para a esfera administrativa, 

dotando esta última de definitividade, em caso de a parte executada não apresentar 

resistência. 

A demora na execução de autos que infelizmente na sua maioria ficam encalhados na 

justiça comum, trazendo perda de arrecadação a administração pública e despesas não 

ressarcidas, com base legal tem promovido aos municípios brasileiros a opção da cobrança 

extrajudicial de CDA, através do protesto. Essa alternativa promove uma eficiência 

administrativa, acelera a recuperação dos créditos, e por sua vez, evitam erros tanto de 
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inscrição quanto de nulidade, facilitando assim a arrecadação e aumentando a receita 

orçamentária financeira. 

2.10.1 Cobrança Administrativa 

Os municípios têm suas competências determinadas na Constituição Federal de 1988, 

onde estabelece a instituição e cobrança de seus tributos, que visou evitar a total dependência 

municipal às transferências dos Governos Estadual e Federal. Mas, não basta instituir tributos, 

os municípios devem adotar medidas que busquem a introdução dos valores devidos por parte 

dos contribuintes, aos cofres públicos, conforme o Princípio da eficiência, que está 

determinado no art. 37 da CF/ 88, assim como ao caput do art. 11 da LRF (Lei da 

Responsabilidade Fiscal). 

Realizada a inscrição em Dívida Ativa, inicia-se, via de regra, o procedimento de 

cobrança administrativa do crédito tributário. Sobre o tema, a Escola Nacional de 

Administração Pública (2019, p. 26) expõe: 

A cobrança administrativa deve ser feita por meio do setor específico, com 

notificações regulares ao sujeito passivo da relação jurídica obrigacional tributária, 

de acordo com o perfil de cada um. Essa notificação deve acompanhar uma guia de 

pagamento, e, ainda, cada operação deve ser registrada no órgão competente, para 

que este possa criar estatísticas e resultados de acordo com os indicadores 

pertinentes (ENAP, 2019). 

Importante observar que a notificação aqui referida não se confunde com a notificação 

de lançamento do crédito tributário. A segunda é requisito elementar para o lançamento e 

consequente constituição definitiva do crédito, prevista no art. 145 do Código Tributário 

Nacional, enquanto a primeira é ferramenta administrativa para recebimento de créditos já 

constituídos. 

Ademais, além do envio de notificação ao sujeito passivo, nesta etapa da cobrança os 

setores responsáveis podem utilizar-se de contato telefônico, e-mails, divulgação de editais, 

envio de SMS ou mensagens de WhatsApp no intuito de aumentar o índice de recebimento da 

dívida ativa. 
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2.10.2 Parcelamento de Créditos 

A permissão do parcelamento dos créditos tributários está normatizada em lei 

específica e esse fato estimula a adimplência do contribuinte e também o fluxo de caixa do 

município. 

O parcelamento do crédito tributário está previsto no Art. 155-A do Código Tributário 

Nacional: “[...] Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condições 

estabelecidas em lei específica. §1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do 

crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas”. (BRASIL, 1966). 

Para tal fim, algumas regras previstas da legislação devem ser observadas: 

a) A quantidade máxima de parcelas não ultrapasse o máximo de 60 meses; 

b) Valor mínimo da parcela; 

c) Fixação das parcelas em unidades fiscais do município, com a finalidade de garantir 

a atualização monetária atual; 

d) Cancelamento do parcelamento a partir de três parcelas descumpridas; 

e) Exigência de quitação da dívida consolidada de no mínimo 10% para a liberação de 

um novo parcelamento. 

Destaca-se também que a concordância da anistia, que é o perdão das multas e juros, 

não é uma boa prática, pois desestimula os bons pagadores afetando a realização dos créditos 

no médio e longo prazo. 

2.10.3 Protesto Extrajudicial 

O protesto extrajudicial, também conhecido como protesto em cartório, é 

regulamentado pela Lei Federal 9.492/1997, chamada Lei do Protesto, que define em seu 

artigo primeiro: “Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida” (BRASIL, 

1997). 

Apesar de o texto original da norma trazer a referência “[...] títulos e outros 

documentos de dívida”, a legalidade do protesto de documentos de dívida ativa sempre foi 

debatida doutrinariamente (LONDE, 2018, p. 17). 

Com o intuito de sanar um possível questionamento da validade do protesto efetuado 

pelos entes públicos e deixar cristalino que as Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) se incluem 

entre os títulos passíveis de protesto, a União promulgou a Lei 12.767/2012, alterando a Lei 
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de Protesto, que incluiu o parágrafo único ao seu artigo 1º, “Incluem-se entre os títulos 

sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas” (LONDE, 2018, p. 18). 

Desta forma, diante da normatização do entendimento de que documentos de dívida 

ativa podem ser protestados, o protesto extrajudicial passa a ter um conceito ampliado, como 

define Raquel Duarte Garcia (2013, p. 43): 

Protesto é um ato jurídico público, formal e solene, por meio do qual se prova de 

modo absoluto a apresentação de um documento de dívida para aceite ou para 

pagamento; faz-se prova, de modo relativo, do inadimplemento de obrigação 

decorrente desse documento de dívida (seja pagamento, aceite ou devolução); e por 

meio do qual se obtêm finalidades especiais previstas na lei, tal como a presunção de 

insolvência decorrente do protesto para fins falimentares ou a formação de um título 

executivo, como no caso dos contratos de câmbio. O protesto é ainda, forma 

extrajudicial, institucionalizada de constrição e de recuperação de crédito, servindo 

como instrumento de informação relativa ao crédito e de prevenção e solução dos 

litígios que envolvam obrigações líquidas, certas, exigíveis e representáveis 

pecuniariamente.  

Após a distribuição dos títulos para o cartório, cabe aos tabeliães verificarem se estão 

presentes todos os requisitos legais da CDA, além daqueles elencados na Lei do Protesto e, 

em caso positivo, realizarem os procedimentos cartorários de apontamento. Iniciado o 

apontamento para protesto, o devedor, após intimação do cartório, tem 3 (três) dias úteis, 

tríduo legal, para quitar o valor integralmente através do documento de arrecadação do 

próprio cartório ou parcelar ou quitar o montante junto à Prefeitura e pagar as custas no 

cartório. Passado o tríduo, sem regularização do crédito, o montante é protestado (OENNING 

et all, 2015). 

Em consequência à lavratura do protesto, pode ser realizada a inscrição do devedor 

no(s) órgão(s) de proteção ao crédito, a depender do tipo de convênio firmado entre 

instituição e município, como por exemplo, o Serasa, SPC e outros, (OENNING et all, 2015).  

Sobre essas entidades, Miragem (2016, p. 305) afirma que mantém registros: 

[...] chamados bancos de dados de restrição ou proteção ao crédito (e.g serviços de 

proteção ao crédito, SERASA), em relação aos quais a inclusão de informação 

negativa acerca do comportamento de consumo do consumidor, como por exemplo, 

a falta de pagamento de algum dos seus débitos, produz uma severa restrição do seu 

acesso ao consumo [...].  

Londe (2018) complementa ainda que o encaminhamento do CPF/CNPJ dos 

devedores para os serviços de proteção ao crédito pode alcançar instituições de concessão de 

crédito, compras parceladas, abertura de contas bancárias, financiamentos etc. Tais 

instituições, em respeito ao entendimento consubstanciado na Súmula 323 do Superior 
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Tribunal de Justiça (STJ), podem manter as anotações de inadimplência por até 5 (cinco) 

anos. 

A simplicidade relativa da operacionalização do protesto extrajudicial de CDA, por 

intermédio de arquivos eletrônicos, define o protesto como um meio indireto e de baixo custo 

de recuperação de créditos, constituindo-se um procedimento célere, seguro e econômico ao 

credor público (ALMEIDA;VITA, 2018). 

2.10.4 Métodos Judiciais de Protesto 

O conceito de Walter Ceneviva (2010, p. 66), embora mais técnico, é centrado na 

relação do protesto com os títulos de crédito, desconsiderando-se a possibilidade de protesto 

de outros documentos de dívida: 

protesto é a manifestação do credor contra a omissão do devedor, sendo elemento de 

prova - imprescindível em certas circunstâncias - de que a obrigação não foi 

cumprida na forma e no prazo previstos pelo título, assegurando, ainda e no âmbito 

das relações cambiárias, direito contra eventuais avalistas e de regresso contra o 

endossante e o sacador do título. 

Em adição, colaciona-se o conceito de Sérgio Luiz José Bueno (2013, p. 27), segundo 

o qual “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova circunstância cambiária relevante e 

o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. Tal 

conceito enfatiza o descumprimento de circunstância cambiária relevante para abranger a falta 

de aceite. 

 A Fazenda Pública possui inúmeros meios judiciais de cobrança, dentre eles, destaca- 

se a ação de cobrança, bem como ação monitória, de ressarcimento, regressiva e execução 

fiscal. 

Neste sentido sabe-se que a cobrança judicial é a síntese da prática da execução fiscal, 

que tem como objetivo expropriar de bens executados, e dessa maneira a obrigação seja 

cumprida. 

Quanto ao processo executivo, para se estabelecer deve ser necessário que se possua 

um título de caráter executivo, que tenha como características, obrigação líquida, certa e 

exigível. 

A Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, estabelece disposições acerca da execução 

fiscal, e assim, traz no seu texto títulos a serem executados e também a importância da CDA. 
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Neste contexto Fredie Didier et al (2013), 

A dívida ativa da Fazenda Pública é constituída por qualquer valor definido como de 

natureza tributária ou não tributária pela Lei Federal n. 4.320/1964. A dívida ativa, 

tributária ou não tributária, compreende, além do principal, a atualização monetária, 

os juros, a multa de mora e os demais encargos previstos em lei ou contrato. O valor 

devido à Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, deve ser inscrito 

na dívida ativa. Tal inscrição é feita por meio de um procedimento administrativo 

destinado a apurar a liquidez e certeza do crédito. Assim, instaurado o procedimento 

administrativo, o devedor será notificado para pagar o valor devido ou apresentar 

suas razões de defesa. Não efetuado o pagamento, não apresentada defesa ou vindo 

esta a ser rejeitada, sobrevirá o ato administrativo de inscrição do valor na dívida 

ativa. Após a inscrição na dívida ativa, será emitida uma certidão que atesta a 

certeza e liquidez do débito. Essa certidão, denominada de certidão de dívida ativa, 

constitui o título executivo apto a legitimar a propositura da execução fiscal. 

(DIDIER ET AL, 2013) 

Faz-se necessário apresentar que as formas judiciais, para este contexto, são 

englobadas na execução fiscal. 

2.10.5 Execução Fiscal  

Nas palavras de Rego (2006, p.30): “A execução fiscal é o processo destinado à 

cobrança judicial da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

e suas autarquias.”. 

Importante ressaltar que a lei que norteia o processo de execução fiscal é a lei nº 6.830 

de 22 de setembro de 1980, a qual é denominada de lei de execução fiscal. 

Após o ingresso da petição inicial, a qual será instruída com a certidão de dívida ativa, 

haverá a citação do contribuinte, agora executado, que terá o prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º 

da lei nº 6.830/80) para pagar a dívida o qual terá somado em seu valor os juros e multa de 

mora, conforme previsto no parágrafo segundo do artigo 2º da lei nº 6.830/80. 

O processo judicial de Execução Fiscal é o meio jurídico em que a administração 

pública pode acionar o contribuinte para que efetue o pagamento da dívida ativa e atualmente 

é o meio mais utilizado na recuperação dos valores não pagos pelos munícipes às Prefeituras. 

Esse meio não é o ideal em virtude do tempo que demora, das despesas que oneram o 

município no decorrer do processo e o aumento que causa no valor efetivamente a ser pago 

pelo contribuinte ao final da demanda (devido as despesas com citação realizada via postal ou 

por Oficial de Justiça), assim como a sobrecarga que causa ao Poder Judiciário. 
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Portanto é possível visualizar que a ação judicial de execução fiscal é adequada aos 

casos em que há valores financeiros mais expressivos a serem cobrados, e após a tentativa 

administrativa de cobrança. 

Esse fato denota a necessidade de serem buscados outros meios de promover a 

cobrança de tributos, além do meio judicial, pois o município necessita recuperar os valores 

não pagos pontualmente pelos contribuintes, com maior rapidez a fim de atender às 

necessidades da população. 

Sob a ótica do município, vale ressaltar a sobrecarga dos procuradores, que atuam em 

inúmeros processos cujos valores são menores, deixando de dar especial atenção aos 

processos com valores maiores, ou onde há a discussão judicial acerca da cobrança. Para o 

gestor público, há que ser relevante a escolha da forma de recuperar o tributo não pago, eis 

que se trata de dinheiro público. 
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3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

A dinâmica expressa pela necessidade do conhecimento introduz no cotidiano, 

métodos e técnicas que busquem apresentar determinados resultados, a fim de aprimorar o 

conhecimento e levar ao ápice da expectativa ensejada por seus usuários. A necessidade de 

critérios na elaboração de pesquisas científicas torna necessária a adoção de metodologias 

para a realização das mesmas. 

Conforme os autores Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 27) “Em seu sentido mais geral, 

método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um 

certo fim ou resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de processos 

empregados na investigação e na demonstração da verdade”. Portanto, o método é a escolha 

do procedimento que será usado para a pesquisa de determinado assunto.  

Este estudo possui finalidade aplicada, pois objetiva analisar o processo de cobrança 

da dívida ativa no município de Jacinto Machado - SC, bem como sugerir ações que possam 

contribuir para o aumento da arrecadação municipal. A pesquisa realizada foi estudo de caso 

combinado com a pesquisa bibliográfica, cuja técnica para coleta de dados consiste na 

observação participante não estruturada ou assistemática e como instrumento de coleta de 

dados foi utilizado uma entrevista semiestruturada destinada a servidora ocupante do cargo de 

fiscal de tributos do município. 

As informações para este trabalho foram obtidas através da Secretaria de 

Administração, Planejamento e Finanças e do Setor de Cadastro, Fiscalização, Cobrança e 

Arrecadação de Tributos do município de Jacinto Machado-SC, tendo como base o 

acompanhamento das rotinas executadas, as informações fornecidas pelos servidores públicos 

do setor e a busca/consulta em relatórios e documentos legais, que em conjunto com as 

referências teóricas publicadas em artigos, livros e dissertações possibilitaram desenvolver 

sugestões para o problema de pesquisa.  

A bibliografia forneceu o embasamento teórico jurídico e administrativo. Oliveira 

(2012) frisa que “a pesquisa bibliográfica é a utilização de acervos na biblioteca e em 

arquivos virtuais encontrados na internet para embasamento do trabalho acadêmico”.  

A técnica de coleta de dados utilizada foi a observação, com ênfase na observação 

participante assistemática das rotinas e procedimentos realizados nos processos de cobrança 

de tributos no município de Jacinto Machado-SC, permitindo investigar o desenvolvimento e 



46 
 

execução das rotinas nos setores envolvidos dentro do ente público concomitante a 

identificação dos pontos positivos e negativos no processo. 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 

os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver ou ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. 

A observação participante não utiliza instrumentos como questionário ou 

formulário; a responsabilidade do sucesso da investigação depende exclusivamente 

do investigador, como habilidade, flexibilidade, aspecto emocional, profissional e 

ideológico (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 194). 

Em relação a observação não estruturada ou assistemática, consiste em recolher e 

registrar os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais, 

portanto, a pesquisadora no exercício de suas atividades contábeis na entidade pode explorar 

ao longo do tempo, mesmo sem planejamento e controle previamente elaborados, os 

fenômenos que ocorriam relacionados aos respectivos processos de cobrança de créditos 

fiscais.  

Gil (1999, p. 51), denomina a observação assistemática como simples e atribui como 

sua característica primordial a condição do pesquisador tornar-se alheio (ser espectador, o que 

nem sempre é tarefa fácil de cumprir) ao indivíduo ou grupo que se pretende investigar, que 

observa, mas de forma espontânea.  

De tal modo, os métodos utilizados apresentam-se como complementares, aplicando-

se aquele que possua maior afinidade com o tema e os objetivos do estudo proposto.
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4  RESULTADOS DA PESQUISA  

A Prefeitura Municipal de Jacinto Machado-SC é dirigida pelo Prefeito na 

administração municipal que, como chefe do Executivo local, comanda, supervisiona e 

coordena os serviços de interesse do Município, auxiliado por Secretários Municipais e 

Diretores de Departamento, de acordo com a estruturação da Prefeitura. O Prefeito delega a 

função de gerir os recursos à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, que é 

administrada pela Secretária responsável e conta com o apoio do setor de contabilidade. 

Para alcance dos objetivos propostos no trabalho, foi realizada entrevista 

semiestruturada (Apêndice A) com a servidora responsável pelo setor de tributos, com vistas a 

buscar informações para compreensão acerca do sistema de arrecadação municipal. 

Na Prefeitura Municipal de Jacinto Machado – SC, três setores estão envolvidos 

basicamente na gestão da cobrança de tributos, que são: Secretaria de Administração, 

Planejamento e Finanças, o Setor de Cadastro, Fiscalização, Cobrança e Arrecadação de 

Tributos e por último a Assessoria Jurídica. 

O Setor de Cadastro, Fiscalização, Cobrança e Arrecadação de Tributos, conta com 

um agente administrativo e dois fiscais, os quais são responsáveis por atender ao público e 

gerir a parte tributária. Na parte jurídica, atualmente existe apenas o cargo de Assessor 

Jurídico, o qual é cargo comissionado e conta com apenas um servidor para atender toda a 

demanda da prefeitura, inclusive as execuções judiciais. 

Através da realização de entrevista foram colhidas informações a respeito do processo 

de cobrança de tributos e da dívida ativa no Município de Jacinto Machado-SC, portanto, em 

relação aos aspectos legais da cobrança tributária obteve-se a informação de que a Lei 

Orgânica Municipal é o instrumento legal, criado a partir da Constituição Federal e da 

Constituição Estadual, formando assim a Constituição do Município que juntamente ao 

Código Tributário Municipal normatizam o sistema de arrecadação e o processo de cobrança 

dos tributos no município. O Calendário Fiscal é estabelecido por Decreto Municipal a cada 

ano, com validade para o exercício subsequente.  

Os dados relacionados a cadastro de contribuintes, lançamento, cobrança, arrecadação 

e inscrição da dívida ativa tributária, ficam armazenados em programa específico que controla 

e também possui alguns recursos de gestão, possui integração de informações com a 

contabilidade de forma parcial (integra as arrecadações por período, mas não fornece 

informações atualizadas sobre a dívida ativa) e não está integrado com a assessoria jurídica, o 
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que muitas vezes prejudica o bom funcionamento dos trabalhos. O fato de a contabilidade não 

possuir informações pontuais sobre a situação da dívida ativa do município, inviabiliza a 

emissão de alguns relatórios, comprometendo o controle de arrecadação destes valores. 

Segundo a fiscal de tributos, a política fiscal adotada pelo município de Jacinto 

Machado consiste na arrecadação dos impostos, taxas, contribuições de melhoria, que tem por 

objetivo manter as despesas públicas e investimentos sociais de ordem geral, sendo que a 

aplicação desta arrecadação se realiza através do orçamento anual elaborado pelo Executivo 

Municipal. Atualmente, o mecanismo utilizado para cobrança de crédito tributário inscrito em 

dívida ativa é a execução fiscal. Na opinião da entrevistada, esse meio não é o ideal em 

virtude do tempo que demora e das despesas que oneram o município no decorrer do processo 

e o aumento que causa no valor efetivamente a ser pago pelo contribuinte ao final da 

demanda, assim como a sobrecarga que causa ao Poder Judiciário. 

Sob a ótica da entrevistada, existem alguns problemas que ocorrem na gestão da 

cobrança dos créditos fiscais no Município: a execução de pequenos valores, a falta, a 

incorreção ou a desatualização de dados dos munícipes devedores, ausência de aviso ou 

notificação administrativa da existência de débito, deficiências do cadastro imobiliário e 

econômico dos contribuintes, ausência de controle de parcelamentos, não existem métodos de 

controle e identificação dos débitos atingidos pela prescrição e infelizmente o Setor de 

Cadastro, Fiscalização, Cobrança e Arrecadação de Tributos ao qual a mesma pertence, 

possui insuficiência de recursos humanos e materiais que auxiliem na solução dos problemas, 

ou seja, possui deficiências organizacionais e operacionais. 

Portanto, em análise realizada a política administrativa adotada para a cobrança da 

dívida ativa no Município e a partir das respostas fornecidas na entrevista, combinado com o 

conhecimento adquirido no desenvolvimento da fundamentação teórica, especificamente em 

relação aos métodos e ações que podem compor a estrutura de cobrança da dívida ativa, é 

possível propor mudanças no método de cobrança utilizado atualmente, para que estas 

alternativas possam resultar em uma recuperação eficiente dos créditos fiscais, ou seja, dos 

recursos públicos, que por sua vez contribuem para a execução do orçamento público e 

custeamento das necessidades coletivas, tendo em vista que a obrigação de buscar receber os 

tributos dos contribuintes inadimplentes é prevista em lei, mas a forma de executá-la é 

passível da habilidade do gestor em administrar os setores envolvidos. 

Inicialmente seria necessário realizar a “higienização” do estoque da dívida ativa, a 

exclusão daquele montante dos valores que não deveriam estar lá, ou por falha no lançamento, 

ou por já terem sido atingidos pela prescrição. É bem provável que parte do crédito hoje 
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inscrito em dívida ativa se encontra prescrito, e essa prescrição deveria ser declarada de ofício 

e automaticamente pela administração tributária, para impedir que toda a estrutura de 

cobrança da municipalidade seja movimentada para resgatar um título que perdeu a 

possibilidade de ter o resultado favorável. 

Na sequência, conforme sustentação teórica apresentada sugere-se uma das formas de 

a administração municipal aumentar suas receitas próprias, através de efetivação dos créditos 

fiscais, por meio da cobrança por via administrativa. A implantação da cobrança 

administrativa se constitui em uma boa prática a ser sugerida para a administração municipal 

de Jacinto Machado-SC, que aumentaria a eficiência da arrecadação de recebíveis, e a 

cobrança judicial seria a última solução, se os demais esforços não apontarem êxito. 

A seguir são demonstradas ações sistemáticas para cobranças administrativas 

eficientes. Entre elas estão: 

a) a entrega de notificações aos devedores, em que contenham a identificação do 

setor responsável, telefones para contato, horário de atendimento e endereço; 

b) a facilitação do pagamento, em que é enviado um boleto bancário ou a guia de 

arrecadação já preenchida, que dá a possibilidade de pagamento diretamente na 

rede bancária ou via internet; 

c) o registro de todas as ações de cobranças desenvolvidas; 

d) o controle gerencial de valores a cobrar. 

A cobrança administrativa dos tributos remete à questão do cadastro dos contribuintes, 

portanto, a atualização dos cadastros municipais também possui grande relevância para a 

comunicação com os contribuintes. Ao efetuar o cadastro do cidadão é necessário colher 

informações completas e adicionais além do endereço, haja visto que, quanto mais 

informações sobre o contribuinte, maior a eficiência na cobrança administrativa.  

Os procedimentos administrativos podem ser mais rápidos que os processos judiciais 

em virtude de não necessitarem seguir os ritos processuais, não necessitarem de remessas 

entre o cartório e a procuradoria, entre outros fatores. A opção judicial é adequada aos casos 

em que não houver êxito na cobrança administrativa, inclusive quando o munícipe não 

concorda com a cobrança, contestando-a. 

Na entrevista, uma das maiores dificuldades apontadas para o processo de cobrança, 

seja via judicial ou administrativa diz respeito à dificuldade de localizar o devedor ou de 

identificá-lo adequadamente. Os cadastros têm falhas básicas como endereço incorreto e 

ausência do CPF /CNPJ. No cadastro imobiliário os problemas são reforçados também por 

equívocos procedimentais. Um dos mais comuns é a alteração do responsável tributário no 
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cadastro imobiliário que faz com que todo o débito pretérito registrado naquela inscrição 

imobiliária seja transferido para o novo proprietário.  

Ainda, com base na fundamentação teórica e mais especificamente, de acordo com o 

art. 1º da Lei 9.429/ 97, outra sugestão de método para cobrança seria o protesto extrajudicial 

da certidão da dívida ativa, haja visto que, existe a possibilidade legal de protestar a certidão 

da dívida ativa, e é recomendado como forma de agilizar o pagamento de títulos e outras 

dívidas devidas ao governo, de diminuir a inadimplência e reduzir o volume de execuções 

fiscais ajuizadas, que em consequência diminuirá os gastos públicos com a tramitação de 

ações dessa natureza.  

Na perspectiva, de reduzir o número de execuções fiscais em trâmite junto ao 

judiciário, sugere-se ao município de Jacinto Machado-SC que estabeleça através de 

legislação específica o limite de valor abaixo que é dispensado o ajuizamento da execução 

fiscal, em virtude lentidão do aparelho judicial, combinado com as dificuldades concretas de 

localização do devedor para citação, identificação de bens para penhora e etc. 

Segundo informações da entrevistada, o Município de Jacinto Machado-SC, possui 

aproximadamente 200 processos em trâmite judicial, não sabendo-se ao certo o montante 

financeiro envolvido nestas ações de cobrança, haja visto a deficiência envolvida neste 

controle, onde não se sabe qual processo está julgado, em penhora, arquivado ou em recurso. 

Por consequência, uma das medidas necessárias para a otimização desta atuação e 

controle de informações no Município seria a aquisição de um sistema de acompanhamento 

de processos para que se tenha mais praticidade e eficiência na gestão das informações sobre 

as execuções fiscais e demais rotinas relacionadas a cobrança de tributos no município. 

Ademais, esse instrumento deve possibilitar o monitoramento da evolução global das ações de 

execuções fiscais, para subsidiar futuras avaliações e definição de novas estratégias. Ainda em 

relação a disposição de sistema informatizado, se fazem necessárias à adoção de ferramentas 

tecnológicas adequadas a promoção da integração das informações tributárias para o 

departamento de contabilidade com o objetivo de acompanhamento periódico da arrecadação 

e do saldo de dívida ativa como patrimônio do Município, de forma a cumprir seu papel 

constitucional, e principalmente, para buscar de maneira racional e eficiente os recursos de 

que precisa.  

Observou-se que a informatização no município estudado se encontra em uma 

condição equivalente à de iniciação e não é precedida pela definição de diretrizes formais, 

nem está relacionada com o resultado de um processo de discussão mais amplo, que configure 

e enriqueça um plano integrado para a gestão do município. Os sistemas são oriundos de 
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fornecedores privados que, embora resolvam as necessidades de informações setoriais, não 

integram adequadamente as informações para o uso na tomada de decisão nos níveis 

superiores da gestão. 

Para solução das deficiências relacionadas à informatização dos dados, apresento 

como sugestão um sistema informatizado de gestão pública existente no mercado, a “IPM 

Sistemas” que possui como slogan “Construindo Cidades Inteligentes” possui o Centro 

Tecnológico localizado no município de Rio do Sul-SC e a Sede Administrativa em 

Florianópolis-SC, destaca-se como uma empresa de tecnologia que atua no ramo de 

desenvolvimento de sistemas para a gestão pública desde 1996. Com adoção da tecnologia 

100% em nuvem (Figura 1), organiza e facilitam às rotinas internas nas repartições 

públicas. Prefeituras, Câmaras de Vereadores, Tribunais de Contas, Fundos, Autarquias e 

Fundações são exemplos de órgãos públicos que utilizam as soluções tecnológicas da IPM 

Sistemas (Figura 2). Esta empresa trabalha desenvolvendo Softwares de Gestão Pública – 

GRP que permitem aos clientes alcançarem melhores resultados, como o aumento de receita e 

a diminuição de custos operacionais, com oferta de atendimento de qualidade aos cidadãos, de 

forma mais eficiente e menos burocrática. 

 

Figura 1: Tecnologia 100% em nuvem. 

 

 

Fonte: IPM Sistemas, 2021. 

 

Em relação à dívida ativa (Figura 3), a tecnologia IPM oferece muitas facilidades para 

as administrações públicas na recuperação de impostos e taxas junto aos contribuintes, 
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referentes à IPTU, ITBI, ISS, por exemplo. O Atende.Net permite fazer uma varredura no 

sistema em busca de débitos, emitindo em seguida a certidão de dívida ativa. O documento é 

recebido pelo setor Procuradoria, que então elabora a petição, anexa os documentos 

necessários e protocola. Tudo de forma digital, o que dá grande celeridade à rotina. Como o 

Atende.Net tem conexão com o poder judiciário, rapidamente são emitidas as citações e 

agendadas as conciliações. Todo esse processo resulta no aumento da arrecadação (IPM 

SISTEMAS, 2021). 

 

Figura 2 – Soluções IPM 

 

 Fonte: IPM Sistemas, 2021. 

 

Figura 3 – Soluções para arrecadação - Dívida Ativa 

 

Fonte: IPM Sistemas, 2021. 
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Muitas prefeituras já constataram os benefícios da migração do sistema de gestão 

pública em desktop para soluções de computação em nuvem (cloud computing) (IPM 

SISTEMAS, 2021). Além de serem uma tendência, sistemas em nuvem contribuem para a 

redução de custos e o aumento na qualidade dos serviços públicos. Representam também uma 

mudança expressiva nas rotinas da administração municipal, pois otimizam processos e 

alcançam a excelência nos serviços oferecidos pelo poder público aos seus clientes: os 

cidadãos. 

Desde que iniciou o desenvolvimento dos sistemas em nuvem, a IPM já realizou 

centenas de migrações e implantações para que mais órgãos públicos pudessem usufruir 

desses benefícios. São prefeituras, câmaras, fundos, fundações e autarquias espalhados por 

todo o Brasil, atendendo milhões de usuários (IPM SISTEMAS, 2021). 

Um exemplo de case de sucesso, em relação a utilização do sistema apresentado, é 

encontrado na administração municipal de Gravatal, no sul de Santa Catarina, que está 

trabalhando no desenvolvimento do município com a adoção de um dos preceitos das Cidades 

Inteligentes: a inovação tecnológica. Neste mês de abril, o município iniciou a implantação do 

novo sistema de gestão pública em nuvem Atende.Net, da IPM Sistemas. 

Com essa tecnologia, a Prefeitura passa a contar com uma solução tecnológica em 

plataforma única e 100% em nuvem. Assim, terá visão geral do trabalho de todos os 

departamentos em tempo real, 24h por dia, de qualquer lugar a partir de um dispositivo com 

internet (IPM SISTEMAS, 2021). 

A Administração Municipal passa a controlar contabilidade, compras e licitações, 

gestão de pessoas, folha de pagamento, lançamentos, fiscalização e arrecadação de tributos, 

por exemplo, em um único sistema.  

O Atende.Net trabalha também com cadastro único. Dessa forma, todos os 

departamentos têm acesso à mesma informação, o que elimina recadastramento de 

informações e duplicações de dados de contribuintes, ampliando o controle geral e a 

transparência. Portanto, será possível eliminar uma das maiores dificuldades apontadas 

anteriormente para o processo de cobrança, relacionado à dificuldade de localizar o devedor 

ou de identificá-lo adequadamente para o procedimento de cobrança. 

Outra proposição a ser apresentada seria a realização do controle de parcelamentos, 

com base em previsão legal. O não pagamento de parcelas consecutivas implicaria no 

cancelamento do parcelamento, de forma a não comprometer a cobrança desses créditos, haja 

visto que, em alguns casos o parcelamento pode ensejar a inadimplência, pois quanto maior o 

número de parcelas, maior a inadimplência de alguns contribuintes. 

https://www.ipm.com.br/blog/protocolos-rigidos-garantem-migracao-de-sistema-desktop-para-nuvem-com-seguranca/
https://www.ipm.com.br/blog/protocolos-rigidos-garantem-migracao-de-sistema-desktop-para-nuvem-com-seguranca/
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Os clientes da tecnologia IPM contam com uma inovação chamada Workflow, que 

mostra os processos mais complexos no formato de fluxogramas. Além de exibir a situação 

em tempo real de cada processo, quais etapas foram executadas ou estão pendentes, a 

ferramenta não permite passar adiante sem que sejam cumpridas todas as fases necessárias 

(IPM SISTEMAS, 2021). 

Ou seja, permite criação, execução e acompanhamento de maneira rápida, prática e 

sem uso de papel. Dentre as vantagens, destacam-se ainda o fato de reduzir o prazo de 

conclusão dos processos e garantir que o fluxo de trabalho da organização funcione com mais 

eficiência, afinal, há uma automatização da tramitação dos processos entre servidores ou entre 

setores, a partir de análises automáticas do sistema. 

Usando algumas medidas eficientes de cobrança da dívida ativa, o município tem 

grandes possibilidades de recebimento de créditos devedores por parte dos contribuintes, e 

assim consequentemente, obter o aumento da arrecadação da receita municipal. Porém, muitas 

vezes o custo dessas cobranças, quando levadas para justiça, pode ser alto, além do tempo 

despendido para a tramitação, que geralmente é bastante longo.  

Na entrevista, foi interrogada a servidora responsável pelo setor de tributos, sobre a 

existência de medidas adotadas no exercício de 2021 para redução dos valores inscritos em 

dívida ativa e a mesma informou que algumas práticas foram adotadas em exercícios 

anteriores com significativo resultado, porém no exercício atual ainda não possui nenhuma 

ação sendo executado. 

Diante deste feedback, é possível recomendar que a gestão municipal planeje a edição 

e publicação de lei específica que autorize a realização de medidas para redução dos valores 

inscritos em dívida ativa, através da realização de parcelamentos e concessão de descontos 

(multa e juros) conforme a data de pagamento e programas de recuperação fiscal, fazendo 

com que este mecanismo se destine a regularizar créditos decorrentes de débitos relativos a 

tributos e contribuições administradas no âmbito municipal.  

Diante da atual crise financeira na qual o país encontra-se, os cidadãos se veem 

obrigados a reavaliar suas prioridades no que toca a questão da ordem de pagamento de seus 

credores. Certamente o pagamento dos tributos é colocado em último lugar uma vez que, 

diferente da conta de energia elétrica, a inadimplência deste não gera uma consequência 

prejudicial imediata.  

Com base no estudo realizado, foi possível observar que de forma geral através do 

setor de tributação, a municipalidade inicia o processo de estruturação de requisição da 

receita. Este setor é responsável pelo lançamento, cobrança, arrecadação e inscrição da dívida 
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ativa de forma a proporcionar aos setores envolvidos demanda de informações de importante 

relevância para a gestão tributária, sendo indispensável que o município disponha de pessoal 

bem treinado, com equipamentos de informática e soluções em sistemas que agilizem e 

organizem eletronicamente os cadastros e as cobranças e, ainda, promova a gestão dos 

créditos e da dívida ativa a fim de promover a arrecadação tributária com eficácia. 

Portanto, o aperfeiçoamento dos mecanismos na cobrança e a boa organização podem 

aumentar a arrecadação municipal e assim auferir recursos que podem ser aplicados em 

benefício da própria população. A cobrança no âmbito administrativo possibilita maior 

rapidez, menor ônus ao munícipe e não infla os cartórios judiciais. O ajuizamento 

indiscriminado causa prejuízos à prefeitura, ao munícipe e ao Judiciário. 
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5  CONCLUSÃO 

  Com a necessidade de uma administração pública eficiente, incumbida de atender a 

população com veemência na prestação dos serviços necessários, pode-se afirmar que a 

arrecadação de receitas se torna uma ferramenta imprescindível para tal execução. Dessa 

forma a preocupação com certa parcela que se encontra em dívida ativa exige medidas para o 

controle e recuperação destes valores. 

  Conhecendo a importância da maximização da arrecadação de receitas próprias, que 

busca aumentar o poder de financiamento dos projetos do município, torna-se necessária a 

gestão das receitas públicas e neste contexto está a dívida ativa municipal. 

  A complexidade das questões relacionadas à arrecadação de receitas públicas e o nível 

de investigação científica acerca do tema corroboraram a pertinência deste estudo que buscou, 

sem a pretensão de esgotar o assunto, contribuir para o conhecimento na área de gestão 

pública municipal, com a pesquisa acerca da cobrança da dívida ativa na Prefeitura Municipal 

de Jacinto Machado-SC. A partir da análise dos dados coletados foi possível elaborar 

conclusões que são apresentadas neste capítulo. 

 A cobrança administrativa foi indicada, nesta pesquisa, juntamente com um conjunto 

de ações que podem contribuir para a melhoria da eficiência na cobrança da dívida ativa da 

prefeitura, a fim de atingir o objetivo geral deste trabalho. 

A partir do referencial teórico apresentado e a pesquisa realizada, foram elaboradas as 

rotinas de trabalho para serem alcançados melhores resultados na cobrança da dívida ativa, 

com abrangência da cobrança administrativa, cadastro de contribuintes e outras proposições. 

A utilização do meio judicial indiscriminadamente e o cadastro de contribuintes 

incompleto ou desatualizado foram os principais problemas identificados no sistema de 

cobrança da dívida ativa no município. 

As vantagens da cobrança administrativa indicadas foram: a maior rapidez, o menor 

custo e o melhor acompanhamento da cobrança foi incluído nas rotinas de trabalho da 

cobrança administrativa para esta pesquisa. 

A presente pesquisa ressaltou a necessidade de ser observada mais atentamente pelos 

gestores públicos municipais a cobrança dos tributos inscritos em dívida ativa e para que isto 

aconteça, é preciso ter uma equipe qualificada para atuar no processo de arrecadação, pois se 

percebeu que tanto a fiscal de tributos quanto o assessor jurídico atendem diversas demandas 

do município. É necessário também investir em tecnologias que permitam a fiscalização e a 
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integração de informações com os setores diretamente relacionados ao processo (tributos, 

contabilidade e procuradoria) facilitando as rotinas internas na repartição pública, resultando 

em maior economia, otimização de processos e atendimento de melhor qualidade aos 

contribuintes. 

Esta pesquisa se restringiu a apontar problemas e sugerir modificações. Sugere-se a 

implementação de mudanças no projeto municipal de cobrança da dívida ativa, com 

apresentação dos resultados em novas pesquisas. 

As medidas sugeridas poderão fazer com que a receita própria tenha um visível 

crescimento e se alcance então a eficiência na gestão tributária. 

Foi possível através do estudo, agregar valor a formação profissional da pesquisadora, 

pois os objetivos aqui propostos foram alcançados, tanto no aspecto acadêmico e profissional, 

como também o de desenvolver a pesquisa, leitura, elaboração e aprendizagem, e 

principalmente testar os conhecimentos adquiridos pela pesquisadora ao longo da graduação. 

5.1 Sugestões para novos estudos     

Esta pesquisa foi realizada a partir da observação participante assistemática de rotinas 

e procedimentos realizados nos processos de cobrança da dívida ativa no município de Jacinto 

Machado-SC, permitindo investigar o desenvolvimento e execução das rotinas nos setores 

envolvidos dentro do ente público concomitante a identificação dos pontos positivos e 

negativos no processo. 

Sugere-se a realização de novos estudos na área de cobrança de créditos tributários 

municipais, com a abordagem do tema também em outros municípios. 

A implementação piloto da cobrança administrativa poderia ser realizada com 

acompanhamento do pesquisador, e, conforme seus resultados, expandida a outras prefeituras. 

Para a melhoria do processo de cobrança administrativa de tributos, apresenta-se como 

sugestão a elaboração de indicadores para medir seu desempenho, para que o gestor municipal 

visualize e aprimore suas rotinas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- Roteiro de Entrevista 

Entrevista:  

Cargo: Fiscal de Tributos do Município de Jacinto Machado-SC. 

 

1) Qual a previsão legal que regulamenta a cobrança de tributos e da dívida ativa no 

Município de Jacinto Machado-SC? 

 

2) Existe algum programa informatizado para gestão tributária e da dívida ativa do 

município? 

 

3) Como ocorre o processo de arrecadação de tributos no Município de Jacinto Machado- 

SC? 

 

4) Como ocorre a cobrança da dívida ativa do município de Jacinto Machado-SC e qual 

sua opinião sobre este método de cobrança? 

 

5) Em análise ao cenário atual no setor, quais problemas você consegue identificar em 

relação à gestão da cobrança de tributos inscritos em dívida ativa? 

 

6) Existe algum método de controle e identificação dos débitos atingidos pela prescrição? 

 

7) Em relação aos cadastros imobiliário e econômico dos contribuintes é realizado 

acompanhamento e atualização? 

 

8) Existe acompanhamento e controle sob os valores da dívida ativa em trâmite judicial? 

 

9) No exercício de 2021 o ente público tem adotado medidas para redução dos valores 

inscritos em dívida ativa? 
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