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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM nº 005/2015 

Orienta os órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal sobre 

débitos de natureza não tributável e 

inscrição na dívida ativa.  

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece a Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações posteriores e a Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, orienta os órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta do município quanto aos procedimentos a 

serem adotados para execução de cobrança de créditos de natureza não tributária, 

considerando: 

 as diretrizes dos Decretos nº 424, de 24/11/2014 (Adiantamento); Decreto nº 

1.355, de 11/05/2010 (Diária de Viagem) e Decreto nº 517, de 01/06/2015 

(Protesto Extrajudicial);  

 a constatação da não quitação de débitos de diárias de viagem e adiantamentos, 

bem como de eventuais recebimentos de quantias indevidas por parte de 

servidores e agentes públicos;  

 a importância de propiciar aos gestores públicos, de forma sintetizada e objetiva, 

orientações acerca do controle financeiro, protesto e inscrição em cadastro 

informativo, público ou privado, de proteção ao crédito, dos créditos não 

tributários do Município de Contagem. 

Inicialmente cumpre destacar que, independente de má‐fé, culpa ou dolo, comprovada a 

ausência de prestação de contas ou recebimento de valor indevido por parte do agente 

público, o ressarcimento ao erário se faz necessário, sem prejuízo das demais medidas 

administrativas e legais cabíveis. 

Nesse sentido, em observância ao Principio da Autotutela, a Administração deve adotar 

as medidas administrativas e legais para recomposição dos valores aos cofres públicos, 
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sob pena do ordenador de despesas ou gestor omisso responder solidariamente pelo 

dano causado.  

No que se refere aos danos causados pelos agentes públicos, além da legislação 

especifica aplicada a cada caso (exemplo das diárias e pronto pagamento), deve ser 

seguido o disposto nos arts. 47 e 48 do Estatuto dos Servidores – Lei n° 2.160/1990, in 

verbis: 

Art. 47 As reposições e indenizações ao Erário serão descontados 

em parcelas mensais não excedentes à décima parte da 

remuneração ou provento. 

Parágrafo único. Independentemente do parcelamento previsto 

neste artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá 

implicar processo disciplinar para apuração de 

responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. 

Art. 48 O servidor em débito com o Erário, que for demitido, 

exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade 

cassada, terá o prazo de até sessenta dias para quitá-lo. 

Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto 

implicará sua inscrição em dívida ativa. (negritamos) 

Importante ressaltar que, mesmo no caso do servidor que mantenha vínculo com a 

Administração, a preferencia é sempre pelo recebimento integral e em parcela única do 

valor devido, cabendo ao ordenador de despesa ou setor responsável a notificação 

imediata do servidor para o ressarcimento ao erário, mediante tomada de conta. Caso 

não seja possível o ressarcimento integral e em parcela única, ai sim, se adotam as 

medidas estabelecidas nos arts. 47 e 48 da Lei n° 2.160/1990. 

O art. 47 da Lei n° 2.160/1990 determina que a Administração proceda ao desconto na 

folha de pagamento dos servidores de valores indevidamente recebidos ou cujas contas 

não foram prestadas, respeitado o limite máximo de desconto previsto em lei e 

observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

O não desconto em folha, quando for o caso, enseja instauração de processo 

administrativo em desfavor do ordenador de despesas e/ou do servidor responsável pela 
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ausência do dever de prestar contas e comunicação do fato ao Tribunal de Contas do 

Estado, na forma e prazos estabelecidos nos regulamentos que regem a matéria. 

Ressalta-se, ainda, que a Administração deve estar atenta à manutenção do vínculo do 

servidor ao cargo ou emprego público, ou seja, em caso de demissão ou exoneração as 

parcelas vincendas devem ser descontadas em uma única vez no saldo remanescente ou 

a receber. Caso haja insuficiência de saldos adota-se o disposto no art. 48 da lei. 

Conforme art. 48 da Lei nº 2.160/90, o servidor em débito que tiver sido demitido ou 

exonerado, terá o prazo de até 60 dias para quitá-lo. Note-se que o prazo máximo 

concedido pela lei é de 60 dias, nada obsta, contudo, que este prazo seja menor.  

A não quitação da dívida no prazo estabelecido pela Administração implicará na sua 

inscrição em dívida ativa e adoção das medidas legais para sua cobrança/execução, 

ou seja, caso o servidor tiver sido exonerado ou demitido, o ordenador de despesa 

deverá adotar as medidas administrativas necessárias para atendimento ao disposto art. 

48 da Lei nº 2.160/1990, vide ANEXO I - Fluxograma. 

Mister esclarecer que após o prazo para quitação do débito, o processo será 

encaminhado para a Fazenda Pública Municipal para a inscrição, execução e cobrança 

da Dívida Ativa e à Procuradoria-Geral do Município para ajuizamento de ações 

judiciais, sem prejuízo da comunicação as demais autoridades competentes. 

a) Inscrição na Dívida Ativa 

A inscrição na Dívida Ativa é o ato de controle administrativo da legalidade da 

constituição do crédito da Fazenda Pública. Assim, a primeira tarefa do órgão 

incumbido de proceder à inscrição é o exame de todos os pressupostos para a 

constituição regular e válida do crédito a ser inscrito, em especial verificar a existência 

de processo administrativo simplificado e se oportunizado o contraditório. 

Na prática, no caso do servidor exonerado ou demitido, deve ser efetuada a juntada de 

toda documentação referente à comprovação do débito, fazer a notificação do devedor, 

abrir prazo para ressarcimento ou apresentação de defesa, analisar resposta, decidir 
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sobre eventuais justificativas apresentadas, deferindo ou indeferindo o pedido, e 

encaminhar à Secretaria de Fazenda e à Procuradoria-Geral do Município para adoção 

das medidas legais cabíveis (ver anexo). 

Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, somente devem 

ser inscritos em Dívida Ativa após esgotado o prazo para pagamento, razão pela qual a 

atualização monetária, os juros e as multas, previstos em contratos ou em normativos 

legais, incidem anteriormente ao ajuizamento da demanda executiva, incorporando-se 

ao valor original inscrito. 

b) Instrumentos de cobrança dos créditos não tributários 

Para potencializar a cobrança dos créditos da Fazenda Publica, o município expediu o 

Decreto nº 517/2015 que estabelece: 

Art. 1º A Secretaria Municipal de Fazenda deverá utilizar o 

protesto extrajudicial e/ou inscrição em bancos de dados 

públicos ou privados de serviço de proteção ao crédito, como 

meio de cobrança de créditos tributários e não tributários 

inscritos em dívida ativa, observados os critérios de eficiência 

administrativa e de custos de administração e cobrança. 

Art. 2º Os créditos tributários e não tributários inscritos em 

dívida ativa, de valor igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil 

reais), não serão objeto de execução fiscal, devendo: 

I - ser encaminhados para inscrição em cadastro informativo, 

público ou privado, de proteção ao crédito, quando o valor da 

CDA for igual ou inferior a R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais) ou para protesto extrajudicial; 

II - ser encaminhados para protesto, quando o valor da CDA for 

de R$ 1.800,01(um mil e oitocentos reais e um centavo) até R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); (...). (negrito nosso) 

Nos termos do art. 3º do Decreto nº 517/2015, compete à Secretaria Municipal de 

Fazenda, no âmbito de suas atribuições, promover o protesto e/ou inscrição em cadastro 

informativo, público ou privado, de proteção ao crédito, das Certidões da Dívida Ativa - 
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CDA, podendo expedir normas complementares que se fizerem necessárias para a sua 

operacionalização. 

Conforme já informado, o envio à Procuradoria da Fazenda de expediente referente aos 

créditos de natureza não tributária deverá ser precedido de regular notificação do 

devedor para pagamento da dívida ou apresentação de defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 6° do Decreto nº 517/2015, sendo garantido ao devedor o direito ao parcelamento 

nos termos da legislação vigente, ainda que após o registro do protesto. 

Por fim, é importante destacar que, além do servidor responsável pelo dano, poderá ser 

imputada responsabilidade ao ordenador de despesas e aos demais agentes públicos 

envolvidos nos atos de gestão quando incorrerem em erro, falha ou omissão em 

decorrência da não observância das disposições legais nos estágios da despesa. 

Dessa forma, as orientações sustentam a adoção de um conjunto de medidas de ordem 

administrativa para superação dos principais entraves do processo de recuperação de 

créditos não pagos, tornando ágil e eficiente a execução dos débitos junto ao erário 

municipal, sob pena de responsabilidade solidária em caso de omissão. 

É a orientação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de junho de 2015.  

 

 

 

Nicolle Ferreira Bleme                           

Auditora-Geral do Município                   

 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador-Geral do Município
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ANEXO I – Fluxograma 
 

 


