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ORIENTAÇÃO NORMATIVA 011, 22 de fevereiro de 2019. 

 

Estabelece prazos e procedimentos 

para a constituição, lançamento e a 

cobrança de créditos não tributários 

no âmbito do Município de 

Contagem e dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais e; 

 

CONSIDERANDO que este órgão jurídico presta, de forma exclusiva, consultoria e 

assessoramento jurídico à Administração Direta, incluída a assistência ao Chefe do Poder 

Executivo nos assuntos relativos às entidades da Administração Indireta, conforme o art. 3º, 

inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 257/2018; 

 

CONSIDERANDO que é de responsabilidade da Procuradoria-Geral do Município promover a 

cobrança amigável e judicial da Dívida Ativa municipal, nos termos do art. 3º, inciso IX, da Lei 

Complementar Municipal nº 257/2018; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 446/2018 criou e estruturou, dentro do âmbito 

da Procuradoria-Geral do Município, a Superintendência de Cobrança e Crédito Arrecadação e 

Dívida Ativa, órgão composto pela Diretoria de Crédito Não Tributário e pela Diretoria de 

Arrecadação e Dívida Ativa; 

 

CONSIDERANDO que o art. 39, §2º, da Lei Federal nº 4.320/1964 dispõe que 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 subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.”   

 

CONSIDERANDO que os créditos de natureza não tributária possuem origens diversas e que há 

necessidade de padronizar os processos de constituição, de lançamento e de cobrança do crédito 

não tributário neste Município; 

 

CONSIDERANDO que deve haver efetiva e massiva cobrança da dívida não tributária a fim de 
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fomentar a arrecadação e de dar efetividade às sanções e às obrigações legais e contratuais 

impostas pelo Município de Contagem; 

 

CONSIDERANDO que se faz necessário que a constituição e cobrança da dívida não tributária 

se desenvolva de forma organizada e eficiente por intermédio da estipulação de procedimentos 

padrões a serem adotados tanto pelos diversos órgãos de origem das dívidas como pela 

Procuradoria-Geral do Município;  

 

ORIENTA: 

 

Art. 1º Os processos administrativos para constituição, lançamento e cobrança de crédito não 

tributário deverão observar o disposto nesta Orientação Normativa e na legislação correlata. 

 

Art. 2º A apuração do valor, o lançamento e a constituição do crédito não tributário serão 

realizados no órgão de origem competente para fiscalizar ou tomar conhecimento do ato ou do 

fato que configure infração administrativa ou contratual, ou seja, no órgão a que estiver vinculado 

o fato gerador da obrigação pecuniária. 

§1º O gestor do órgão de origem é responsável pelo valor do crédito não tributário apurado em 

procedimento administrativo.  

§2º O procedimento para apuração do crédito não tributário pelo órgão de origem se dará na 

forma estabelecida em legislação específica. 

§3º O processo administrativo de constituição de crédito não tributário deverá ser cadastrado no 

sistema de Protocolo e Tramitação de Processos e Documentos (Sisprot), a fim de que seja 

controlada e dada publicidade à sua tramitação interna. 

 

Art. 3º Após a ocorrência do fato gerador da obrigação pecuniária, o órgão de origem deverá 

instaurar um processo administrativo para a constituição do crédito não tributário. 

§1º O procedimento administrativo para constituição de crédito não tributário do Município de 

Contagem, que não seja regulado por legislação específica, formar-se-á mediante autuação dos 

documentos necessários à apuração da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. 

§2º O devedor deverá ser notificado para, no prazo determinado, efetuar o pagamento do crédito 

não tributário ou oferecer impugnação, em que deverá expor as razões que justifiquem sua 

inexigibilidade, nos termos da legislação específica. 

§3º Caso o devedor voluntariamente pague o crédito não tributário, o processo administrativo 

será extinto.  

§4º Se, após notificado para efetuar o pagamento, o devedor não adimplir o valor do crédito não 

tributário e não oferecer impugnação, o órgão de origem criará o cadastro do devedor no Sistema 

de Informação para a Gestão Tributária (SIGTM) e fará o lançamento crédito não tributário no 
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referido sistema. 

§5º O cadastro do contribuinte devedor no SIGTM será o número do seu CPF ou CNPJ acrescido 

de um zero. 

§6º O prazo para pagamento voluntário do crédito não tributário é fixado por lei, ato normativo, 

contrato ou decisão final proferida em regular processo administrativo. 

 

Art.4º No prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que foi realizado o lançamento crédito 

não tributário no SIGTM, os órgãos de origem são obrigados a encaminhar os referidos autos à 

Procuradoria-Geral do Município para fins de inscrição em Dívida Ativa e cobrança coercitiva. 

 

Art.5º A Procuradoria-Geral do Município analisará os processos administrativos a fim de fazer 

um controle de legalidade previamente à inclusão do débito em Dívida Ativa. 

§1º O controle de legalidade dos débitos não tributários encaminhados para inscrição em Dívida 

Ativa do Município consiste na análise, pela Procuradoria-Geral do Município, por intermédio 

da Diretoria do Crédito Não Tributário, dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, 

essenciais à formação do título executivo necessário à prática de qualquer ato de cobrança 

coercitiva, seja judicial ou extrajudicial. 

§2º A Procuradoria-Geral do Município devolverá aos órgãos de origem os processos de 

constituição de créditos encaminhados à inscrição em Dívida Ativa que não atendam aos 

requisitos exigidos na legislação e nesta Orientação Normativa, para que sejam sanadas as 

irregularidades apontadas. 

§3º Após verificar que o crédito não tributário foi lançado em observância aos requisitos exigidos 

na legislação e nesta Orientação Normativa, a Procuradoria-Geral do Município o inscreverá em 

Dívida Ativa. 

§4º O órgão administrativo deverá prestar todas as informações solicitadas pelo órgão 

encarregado da cobrança ou execução, sempre que for necessário para este agir ou decidir quanto 

às matérias relacionadas. 

 

Art. 6º A Procuradoria-Geral do Município promoverá a cobrança extrajudicial e judicial das 

dívidas não tributárias inadimplidas e inscritas em dívida ativa observando o disposto no Decreto 

nº 517, de 01 de junho de 2015. 

 

Art. 7º O crédito não tributário vencido poderá ser objeto de parcelamento na forma e nas 

condições estabelecidas na legislação municipal, de acordo com o interesse da Administração 

Pública. 

Parágrafo único. A Procuradoria-Geral do Município, por intermédio da Diretoria de Crédito 

Não Tributário, analisará se foram atendidos os requisitos legais e, conforme o caso, realizará o 

parcelamento do crédito não tributário. 
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Art. 8º O titular de órgão ou entidade do poder público municipal poderá, no âmbito de sua 

competência, determinar o cancelamento de crédito não tributário já constituído, sempre baseado 

em decisão devidamente motivada e fundamentada. 

Parágrafo único. Os agentes públicos responsáveis pelo atraso, pela inadequada instrução dos 

processos ou pelo irregular lançamento do crédito não tributário ficarão sujeitos às penalidades 

administrativas, respondendo, ainda, cível e criminalmente pelos eventuais danos causados ao 

Poder Público em virtude do descumprimento da legislação. 

 

Art. 9º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Contagem, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE 

Procurador-Geral do Município 

 

 

 

 

RAFAEL BRAGA DE MOURA 

Subprocurador-Geral do Município de Contagem 

 

 

 

 

ARMÊNIO GONÇALVES FANTINI JÚNIOR 

Subprocurador Fiscal do Município de Contagem 
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ANEXO I – FLUXOGRAMAS DO PROCEDIMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESENHO SINTÉTICO DO PROCEDIMENTO: 

 

 

 

REALIZADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM 

REALIZADO PELA PGM 
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2. FLUXOGRAMA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO E LANÇAMENTO 

DA DÍVIDA (FEITO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM) 
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3. FLUXOGRAMA DA COBRANÇA (REALIZADO PELA PROCURADORIA-

GERAL DO MUNICÍPIO) 

 

SECRETARIAS/ÓRGÃOS 

ABERTURA DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

NOTIFICAÇÃO PARA PAGAR 

PAGAMENTO PELO DEVEDOR 

EXTINÇÃO DO PROCESSO 

NÃO PAGAMENTO 

ÓRGÃO DE ORIGEM CRIARÁ 
CADASTRO DO DEVEDOR NO 

SIGTM 

ÓRGÃO DE ORIGEM  FARÁ O 
LANÇAMENTO DA DÍVIDA NO 

SISTEMA 

ÒRGÃO REMETERÁ O PROCESSO 
PARA A PROCURADORIA-GERAL DO 
MUNICÍPIO NO PRAZO DE 90 DIAS 

APÓS O LANÇAMENTO DO CRÉDITO 
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ANEXO 2 – CHECKLIST DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Órgão:  Nº Processo:  

Assunto:  

DIRETORIA DE 
CRÉDITO NÃO 
TRIBUTÁRIO 

ANÁLISE DO 
PROCESSO 

ADMINISTRATIVO  

PROCESSO APTO 

INSCRIÇÃO EM 
DÍVIDA ATIVA 

GERAR CERTIDÃO 
DE DÍVIDA ATIVA 

PROTESTO AJUIZAMENTO 

PROTESTO E 
AJUIZAMENTO 

PROCESSO COM 
PENDÊNCIAS 

RETORNO AO 
ÓRGÃO DE 

ORIGEM PARA 
RESOLUÇÃO DE 

PENDÊNCIAS 
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Nome do Contribuinte:  

 

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A 

SEREM VERIFICADOS 

SIM/NÃO FLS. OBS.  

1 –  Instruído com o devido processo legal 

1.1 – Possui numeração de páginas?    

1.2 – Auto de Infração anexado?    

1.3 – Dívida é líquida, certa e exigível?    

2 - Do auto de infração. 

2.1 – Auto de infração está legível?     

2.2 – Consta o nome do autuado, com o respectivo 

endereço, bem como os demais elementos necessários à 

sua qualificação e identificação civil? 

   

2.3 – Consta o fato constitutivo da infração e o local, hora 

e data da sua constatação? 

   

2.4 – Consta a disposição legal ou regulamentar em que 

fundamenta a autuação? 

   

2.5 – O infrator foi notificado da infração? 

*Deverá ser respeitada a sequência: pessoalmente 

(representante legal ou preposto); pelo correio (carta 

registrada com aviso de recebimento) e por edital (se 

estiver em lugar incerto ou não sabido). 

   

2.6 – Foi esgotado o prazo para defesa?     

3 – Da decisão  

3.1 – Possui a devida fundamentação legal?    

3.2 – O infrator foi notificado da decisão?     

3.3 – Houve publicação da decisão?    

4 – Da prescrição  

4.1 – Prazo da prescrição.    

5 – Lançamento da dívida 

5.1 – Contribuinte está cadastrado no SIGTM?    

5.2 – O valor da dívida foi lançado no SIGTM?    

5.3 – A dívida foi lançada corretamente?    

5.3 – A dívida tem vencimento?    

5.4 – A dívida está corrigida?    

5.5 -  O Processo foi cadastrado no SISPROT?    

Observações gerais:  

 

 


