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Balneário Camboriú

ESTADODESANTACATARINA
PREFEITURADEBALNEÁRIOCAMBORIÚ
Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública
lei Municipal NO3.815/2015

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 022/2016 de 14 de março de 2016.

Dispõe sobre procedimentos para reconhecimento,
mensuração, e evidenciação dos créditos tributários,
ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo
os respectivos ajustes para perdas.

o CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNiCíPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ -
SC no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72 inciso da Lei Orgãnica
Municipal.

A SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, no uso
de suas atribuições que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal e art. 59 da Lei
Complementar nO101/2000;

Considerando o disposto no artigo 3° da Lei Municipal nO3.815 de 14/08/2015, na condição
de órgão central do sistema de controle interno deste municipio nos termos dos arts. 31 e 74
da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nO101/2000;

Considerando que esta Instrução Normativa tem por finalidade orientar o Departamento de
Patrimônio e serviços Públicos, Divisão de Gestão de Materiais e Serviços,
Departamento Contábil Financeiro da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

RESOLVE:

CAPíTULO I
DISPOSiÇÕES INICIAIS

Art. 1° Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Municipio d Balneário Camboriú.
responsáveis pela arrecadação de receitas públicas municipais devem evidenciar,
diariamente em contas especificas do ativo. o estoque de créditos a receber, de natureza
tributária ou não tributária.

Art. 2° O regime contábil das receitas devJ.rá s~etuado obse ando o ~' gi de
competência de forma permitir: V' '""/ C/\
1- a evidenciação contábil dos crédit s favorecendi a formaliza~ão
antecedentes, concomitantes e subsequent s; / \,

11- informações reais sobre os fluxos de CaiXa\
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111- demonstrar de como o Município de Balneário Camboriú financia as suas atividades e as
necessidades de caixa;

IV- demonstrar perante a sociedade a sua responsabilidade na gestão das receitas públicas;

V- avaliação do desempenho de gestão em termos de eficiência;

VI- o cumprimento ao disposto na legislação vigente.

CAPíTULO 11
DO RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDÊNCIAÇÃO DOS CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS OU NÃO TRIBUTÁRIOS, POR COMPETÊNCIA E A DIVIDA ATIVA,
INCLUINDO OS RESPECTIVOS AJUSTES PARA PERDAS.

Art. 3° Para o reconhecimento dos créditos tributários a receber deverá ser identificado o
evento tributável ou fato gerador.

Art. 4° No reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos tributáveis ou não por
competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas deverão ser
implementados as seguintes atividades complementares:

1- Para os créditos tributários:

a) levantamento pela Procuradoria Jurídica do município junto á legislação tributária, em
especial junto ao Código Tributário Municipal, identificando-se os tributos criados, com as
respectivas bases de cálculo, alíquotas, alem de situações relacionadas ao lançamento dos
tributos, tais como descontos concedidos, juros, multas aplicáveis, possibilitando assim, o
reconhecimento dos créditos tributários;

b) averíguação pelo Departamento de Arrecadação e Tributos de que todos os tributos criados
estão sendo devidamente lançados segundo as normas legais, assim como promovendo
eventuais ajustes necessários, possibilitando, assim, o reconhecimen7to mensuração dos
créditos tributários;

/
c) elaboração de relatórios pelo Departam nto Arrecad ão e Tributos, os lançamentos
realizados e encaminhando-os ao Departa ento\ontábi financeiro, Rara ue possa, assi
ocorrer a evidenciação dos créditos tributário por co pe ênci1 G
e) revisão do cadastro de contribuintes, promovendo-se a sua atualr~ação, f"
identificação daqueles que continuam a ivos e daqu~les inativos, apurand
implementando-se metodologia que permitk identificar! eventuais créditos tido
inconsistentes, elaborando-se relatório e Jrcaminhando-o ao Departamento é ;
financeiro para que sejam promovidos os devidos ajusteJnos demonstrativos contábei
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11-para os créditos não tributários:

a) adequação de rotinas de informações entre os diversos departamentos, para que possa,
efetivamente registrar os créditos não tributários. Havendo portanto, o reconhecimento e a
mensuração dos créditos não tributários;

b) elaboração de relatórios pelo Departamento de Arrecadação e Tributos, dos créditos
realizados, e encaminhando-os ao Departamento Contábil-financeiro, para que possa, assim,
ocorrer a evidenciação dos créditos não tributários por competência.

111-para a divida ativa:

a) levantamento dos créditos fiscais inscritos em divida ativa pelo Departamento de Dívida
Ativa, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes, identificando-se
eventuais créditos inscritos tidos inconsistentes, ou mesmo ajustando os créditos a valor
recuperável, ou ainda, propondo cancelamento dos créditos tidos como irrecuperáveis,
promovendo-se assim a exata mensuração desses créditos por seu valor líquido de
realização ou seja, pelo produto final em dinheiro ou equivalente em dinheiro que se espera
obter;

b) adoção de mecanismos que efetivamente possam identificar a Iiquidez e certeza dos
créditos a serem inscritos em dívida ativa, em especial quanto aos créditos tributários, assim
como que possa identificar o montante a ser considerado como ajuste de perdas da divida,
promovendo-se, assim, ao reconhecimento dos créditos a serem inscritos em divida ativa;

c) elaboração de relatórios mensais pelo Departamento de Dívida Ativa, dos registros e
créditos realizados, assim como atualizações, e encaminhando-os ao Departamento de
Contabilidade para que possa, assim, ocorrer o registro e evidenciação desses créditos, por
competência.

SEÇÃO I
DOS CRITÉRIOS PARA A CONTABILlZAÇAO DOS CRÉDI7"BUT ÁRiaS

Art. 5° Os valores a serem registrado como crédi s tributários \ receber
corresponder aos totais dos lançamentos efe uado's por n ure.zcl de reçeita.\

/ iY
Art. 6° A contabilização dos créditos tributári er efetuada obedece,\.d_o.os
critérios: \

1-Pelo reconhecimento dos créditos tributários receber
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o: Créditos tributários a receber - tributo X ( ativo circulante)
c: Receita - V.P.A (inclusive multas e juros se for o caso)
O: Ajuste para perdas em créditos - tributo X - V.P.D
C: ( - ) ajuste para perdas em créditos - tributo X (ativo circulante)
11- Pela arrecadação diária informada pelo banco arrecadador

o: Banco (ativo circulante)
C: Créditos tributários a receber (ativo circulante)

111- Pela execução orçamentária da receita - registro no sistema orçamentário.

o: Receita a realizar (controle orçamentário)
C: Receita realizada (controle orçamentário)

SEÇÃO 11
DO RECONHECIMENTO E REVERSÃO DOS AJUSTES PARA PERDAS PROVÁVEIS NOS

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Art. 7° A contabilização dos ajustes para perdas prováveis acontecerá no momento do
reconhecimento dos créditos tributários a receber e seu valor resultado dos parâmetros
utilizados.

Art. 8° O ajuste dos valores registrados em créditos a receber deverá ser mensal.

Art. 9° Os órgãos arrecadadores deverão rever mensalmente o calculo do montante dos
ajustes dos créditos tributários.

'BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINE SE DO TURISMO'
Rua Dinamarca, 320 - Fon~ (047) 3 7-7084
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SEÇÃO 111
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS -AUTOS DE INFRAÇÃO

Art. 10. Para o cálculo do ajuste para perdas de créditos tributários nã61scritos, terá como
base de cálculo o saldo a receber originad e obrigação ri utária c~lflconstituição cfo
crédito, de mesma natureza. realize-se por io de auto de Infr.açã6 media~re procedime tIo
de fiscalização. \ 11. r
Art. 11. Somente os autos de infração julgad s proc ntes total ou p~al ente na.li ra
administrativa, ou acatados, também total ou p rcialmente peld contribuinte. co~porãn I e.~~~ \ I
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SEÇÃO IV
O AJUSTE PARA PERDAS PROVÁVEIS EM CRÉDITOS

Art. 12. O registro contábil do ajuste para perdas prováveis em créditos independerá da
ocorrência ou não do desembolso de caixa.

Art. 13. A apuração do valor deverá ser feita de forma criteriosamente técnica, e considerar,
entre outros, fatores tais como:

1- anterioridade existente sobre o nível de perdas no passado;
11- valor atual dos créditos a receber que já venceram;
111- situação atual do crédito em geral;
IV- análise da situação atual dos contribuintes, principalmente quanto ao grau de
endividamento.

SEÇÃO V
DA CONTABILIZAÇÃO DOS AJUSTES

Art. 14. A contabilização dos ajustes se dará pelo registro contábil das contas:

a) pela Apropriação do Ajuste para Perdas Prováveis

D: Ajuste Para Perdas em Créditos - (VPD)

C: (-) Ajuste para Perdas em Créditos - (Ativo Circulante)

D: Ajuste Para Perdas em Créditos - (VPD)

C: (-) Ajuste para Perdas em Créditos - (Ativo Não Circulante)

b) pela reversão do ajuste Perdas Prováveis:

/

/
/

-M"".O """"" - ""'rr~~".L,00W.~O
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D: (-) Ajuste para perdas em Créditos - (Ativo Circulante)

C: Reversão dos Ajustes para Perdas (VR )

C: Reversão dos ajustes Para Perdas (V

D: (-) Ajuste para Perdas em Créditos - (
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SEÇÃO VI
DA DíVIDA ATIVA

Art. 15, A inscrição da dívida ativa legitima a origem do crédito em favor da fazenda pública,
revestindo o procedimento dos requisitos juridicos necessários para as ações de cobrança,
compondo-se em divida ativa administrativa e divida ativa executiva,

Art. 16. O Diretor do Departamento de Divida Ativa deverá:

a) Inscrever de forma legal a divida ativa, os débitos objeto de notificação ou de imposição de
multa que não tenham sido pagos em prazos determinados;

b) Remeter a Procuradoria Jurídica, para ajuizar os créditos inscritos em dívida ativa,
promovendo o seu acompanhamento;

c) Promover a notificação dos proprietários de imóveis inscritos em Dívida Ativa;

d) Expedir certidões de Dívida Ativa, para posterior ajuízamento de ação ou protesto;

e) Promover o acompanhamento de toda a Dívida Ativa não quitada, dentro dos prazos
oferecidos aos contribuintes, de acordo com a Legislação Municipal;

f) Promover a renegociação da dívida com os contribuintes na eventualidade da existência de
legislação que ampare tal medida;

g) Manter arquivo, controle e registro das atividades inerentes;

h) Manter cadastro atualizado da divida ativa municipal;

i) Fornecer mensalmente à Assessoria Jurídica a relação dos débitos inscritos em dívida
ativa;

I) Manter controle de cobranças judiciais;

m) Manter controle sobre o prazo prescricion

"IM,,!ec o"uole de dI,'d •• !,,, do Moo'oipo: / () A
~IV;daa~erconstar na lei orçamentária ou em o tras leis eSPzc'ficas, previsão d\ValOre

, , De' b'l f' , I"t JIp) Fornecer diariamente ao epartamento on a 1- Inanc lro os va ores InSCrlos e c 1
dos débitos de divida ativa, I .,

'BALNEÁRIOCAMBORIÚ- CAPITACATARINSEDOTURISMO'
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j) Manter controle de cobranças administrativas;
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Art. 17. Somente após apurada a certeza e liquidez do crédito, poderá ele ser inscrito em
dívida ativa.

Art. 18. A dívida ativa administrativa representará a primeira fase da divida ativa, sua
inscrição se efetivará pelo descumprimento dos prazos de recolhimento pelo contribuinte e
devera ser transferida para divida ativa executiva, no médio prazo.

Art. 19. A divida ativa executiva ocorrerá pela ausência de pagamento no prazo legal no
estágio da divida ativa administrativa, provocando fato permutativo, isto é, debitando-se a
conta "divida ativa executiva" no Ativo não Circulante e creditando-se a conta divida ativa
administrativa no Ativo Circulante.

SEÇÃO VII
DíVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO

Art. 20. Os créditos fiscais classificáveis em dívida ativa devem ser inicialmente registrados
no Ativo de longo prazo, considerando a incerteza intrinseca de sua condição.

Art. 21. No curto prazo devem ser registrados os valores inscritos cuja a expectativa de
recebimento é até o encerramento do próximo exercicio. O montante a ser lançado em curto
prazo é determinado pelo fluxo histórico de recebimentos, e expresso pelo dobro da média
anual de recebimentos efetivos nos últimos três exerci cios.

SEÇÃO VIII
DA COBRANÇA DA DíVIDA ATIVA

Art. 22. Os procedimentos relativos ao serviço de cobrança da divida ativa - tanto
administrativos quanto judiciais - deverão observar todos os preceitos legais objetivando o
controle, a transparência e o recebimento justo dos valores devidos a fazenda pública.

Art. 23. O serviço de cobrança, desde que cumprido os regramentos leg . , deverá receber
registro contábil individualizado, através de contas correntes próprias. I

/
SE ÃO I ~nF rnVi /

DA PROVISÃO PARA ERDA_V.VID7ATIVA

Art. 24. Os saldos da dívid~ ativa que possu m razoável expe tativa de~e (mento e
de cobrança e recuperaçao devem ser m ntldos no atlv dedUZidos de~provlsã
montante deve abranger a melhor estimativ dos valores aos créditos a s~em
contabilmente.
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Art. 25. O Departamento de Dívida Ativa apurará os créditos que possuem razoável
expectativa de recebimento informando ao Departamento de Contabilidade para os
procedimentos cabíveis.

Art. 26. A provísão íncidirá sobre os valores devidamente inscrítos em Dívida Ativa.

SEÇÃO X
DA RESPONSABILIDADE PELO CÁLCULO E O REGISTRO CONTÁBIL DA PROVISÃO

Art. 27. A responsabilidade pelo cálculo e registro contábil da provísão para créditos inscritos
em dívida ativa será do Departamento de Contabilidade para apurar a certeza e Iiquidez dos
créditos, e efetuar a inscrição em Dívida Atíva.

SEÇÃO XI
FORMA DE MENSURAÇÃO DA PROVISÃO

Art. 28. A metodologia de cálculo da provísão é formada pela média ponderada dos três
últimos exercícios pela divisão da média mensal de recebimentos em cada exercício pela
média anual dos saldos mensaís.

Balneário Camboriú, 14 de março de 2016.

EdLRenato Dias
efeito MÚnicipal
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