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RECOMENDAÇÃO Nº. 012/UCI/2015 
 

Carlinda - MT, 30 de julho de 2015. 
 
A:  
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL  
DRA. SÁLUA GAZALI 
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 
SR. COSMO SOUZA SANTOS  
 
 
Assunto: Arrecadação de Dívida Ativa 

 
 

Senhores, 

Ao cumprimentá-los, venho através deste solicitar quais providências 

estão sendo tomadas no tocante aos créditos tributários inscritos em Dívida Ativa 

desta municipalidade, tendo em vista que esta Controladoria em análise dos 

demonstrativos contábeis (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/1964) para 

fechamento de relatório semestral de gestão, verificou a  baixa arrecadação nos 

tributos de competência da Fazenda Pública Municipal. Diante deste cenário, 

solicitamos providências no afã de não incorrermos em irregularidade perante o 

Tribunal de Contas do Estado: 

 

B_03. Gestão Patrimonial_a Classificar_03. Não-adoção de 

providências para cobrança de dívida ativa-administrativas e/ou 

judiciais (art. 1º, §1, arts. 12 e 13 da Lei Complementar 101/2000 e Lei 

6.830/1980). 

 

No que tange aos créditos tributários, solicitamos ainda, quais 

medidas estão sendo promovidas para sua devida cobrança, tendo em vista que 

antes da realização da execução do contribuinte no âmbito judicial devemos 

executar as possibilidades extrajudiciais (administrativas), ressaltando que cabe 
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inicialmente ao Departamento de Tributação aplicar as providências cabíveis para 

a efetiva cobrança dos contribuintes inadimplentes, inscritos em Dívida Ativa.  

Nesta vertente, recomendamos a adoção de providências urgentes a 

fim de proporcionar a efetiva arrecadação dos valores estimados, pois caso 

contrário, a gestão incorre em Renúncia de Receitas. 

Sendo o que nos apresenta no momento, elevo votos de real estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 
Adm. PAMELA RAFAELA EGER 

Controladora Interna 
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