
DECRETO MUNICIPAL N.º 152 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010 
 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA STB N.º 001/2010 QUE DISPÕE SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS PARA O FLUXO OPERACIONAL DA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA, 
ESTABELECENDO ROTINAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO 
DE NOVA OLIMPIA-MT. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 
OLIMPIA-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, PARA DAR 
CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E ART. 59 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, 

 

DECRETA: 

Art. 1 º Ficam aprovados os termos da Instrução Normativa STB N.º 001/2010, do 
Sistema de Tributos, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, que dispõe sobre os 
procedimentos para o fluxo operacional da atividade tributária, estabelecendo rotinas no âmbito do Poder 
Executivo, objetivando a implementação dos pontos de controle, fazendo parte integrante deste Decreto. 

Art. 2º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Nova Olímpia-MT, 29 de novembro de 2010. 

 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado neste Gabinete, na data supra. 

 

PATRICIA RIBEIRO 

Assessora de Gestão 



INSTRUÇÃO NORMATIVA STB N.º 001/2010 
 

 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA O 
FLUXO OPERACIONAL DA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA, 
ESTABELECENDO ROTINAS NO ÂMBITO DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA 
OLIMPIA-MT. 
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ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL N.º 152/2010 
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
 

 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º Disciplinar e normatizar os procedimentos operacionais da Fiscalização Tributária. 
Art. 2º Proporcionar clareza e segurança nas atividades desenvolvidas pelos servidores lotados no 

Departamento de Tributação e Fiscalização; 
Art. 3º Atender legalmente os dispositivos contidos na Lei Complementar Municipal N.º 002/2002 

(Código Tributário Municipal).  
  

 
CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 
 

Art. 4º Esta Instrução Normativa abrange: 
I. As Unidades de Tributação e Fiscalização, Assessoria Jurídica, Secretarias Municipais de 

Administração, Planejamento e de Finanças. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
Art. 5º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade, dos 

Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no Artigo 37 da Constituição Federal. 

Art. 6º A normativa que se apresenta vem padronizar os procedimentos operacionais na celebração 
de convênios concedidos, encontra-se amparo na: 

I. Lei Complementar Municipal N.º 002 de 13 de dezembro de 2002, que reestrutura o Código 
Tributário do município de Nova Olímpia, e dá outras providências. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 7º São procedimentos para emissão de alvará de licença para localização e funcionamento do 

estabelecimento de pessoa física ou jurídica: 
I. Receber o requerente com cordialidade; 
II. Conferir a documentação conforme disposto na Legislação Municipal; 
III. Protocolar o requerimento tendo anexo toda a documentação; 
IV. Montar o processo e analisar a documentação; 
V. Verificar impedimentos quanto à localização em virtude de Legislação Municipal; 
VI. Enviar processo à fiscalização para vistoria quanto a  localização, as condições da obra, de 

segurança,  sanitárias  e  ambientais  para  o  exercício  das  atividades  constantes  no requerimento; 
VII. Registrar o contribuinte no sistema informatizado; 
VIII. Verificar o valor do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, e ISS; 
IX. Cobrar a Taxa de Fiscalização; 
X. Emitir o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento; 
XI. Arquivar o processo. 
Art. 8º São procedimentos para alteração de endereço e/ou atividade do alvará de  licença para 

localização e funcionamento do estabelecimento de pessoa física ou jurídica: 
I. Receber o requerente com cordialidade; 
II. Conferir a documentação conforme disposto na Legislação Municipal; 
III. Protocolar o requerimento tendo anexo toda a documentação; 
IV. Montar o processo e analisar a documentação; 
V. Verificar impedimentos quanto à localização em virtude de Legislação Municipal; 
VI. Enviar processo à fiscalização para vistoria quanto a  localização, as condições da obra, de 

segurança,  sanitárias  e  ambientais  para  o  exercício  das  atividades  constantes  no requerimento; 
VII. Atualizar o registro do contribuinte no sistema informatizado; 
VIII. Verificar o valor do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, e ISS; 
IX. Cobrar a Taxa de Emissão do Alvará; 
X. Emitir o novo Alvará de Licença para Localização e Funcionamento; 
XI. Arquivar o processo. 
Art. 9º São procedimentos para baixa de inscrição municipal: 
I. Receber o requerente com cordialidade; 



II. Conferir  a  documentação  conforme  disposto  na  Legislação Municipal  (se  prestadora  de 
serviços solicitar blocos de nota de serviços e livro de registro de ISS devidamente escriturados); 

III. Vistoriar o local para verificar o real encerramento da atividade; 
IV. Conferir os documentos cadastrais; 
V. Proceder a revisão do ISS, no caso de contribuinte; 
VI. Registrar a baixa no sistema informatizado; 
VII. Deferir a baixa pela Unidade de Tributação e Fiscalização; 
VIII. Arquivar o processo. 
Art. 10. São procedimentos para renovação do alvará de licença para  localização e funcionamento: 
I. Do Estabelecimento Ativo: 
a) Abordar o responsável pelo estabelecimento com cordialidade; 
b) Visitar o estabelecimento para verificar a  localização e as condições de  funcionamento 

anualmente; 
c) Notificar o contribuinte no caso de haver irregularidades; 
d) Registrar as atualizações de dados no sistema informatizado; 
e) Emitir a Taxa de Fiscalização com base no faturamento do ano anterior; 
f) Emitir o novo Alvará no caso de atendidas as exigências legais. 
II. Do Estabelecimento Inativo e Localizado o Proprietário: 
a) Intimar preliminarmente para regularização requerendo baixa de atividade; 
b) Aguardar o prazo da intimação preliminar; 
c) Se regularizou, proceder o previsto no artigo 9º; 
d) Impor e lançar multa; 
e) Proceder a revisão do ISS conforme previsto no artigo 13; 
f) Registrar a baixa no sistema informatizado; 
g) Baixar a inscrição municipal de ofício; 
h) Arquivar o processo. 
Art. 11 Do estabelecimento inativo e não localizado o proprietário: 
I. Proceder a revisão do ISS conforme previsto no artigo 13; 
II. Registrar a baixa no sistema informatizado; 
III. Baixar a inscrição municipal de ofício; 
IV. Arquivar o processo. 
Art. 12. Da não localização do estabelecimento: 
I. Notificar o proprietário por edital; 
II. Aguardar o prazo da notificação; 
III. Se regularizou, proceder o previsto no artigo 9º; 
IV. Impor e lançar multa; 
V. Proceder a revisão do ISS conforme previsto no artigo 13; 
VI. Registrar a baixa no sistema informatizado; 
VII. Baixar a inscrição municipal de ofício; 
VIII. Arquivar o processo. 
Art. 13. Da revisão de ISS: 
I. Emitir  o  termo  de  início  de  fiscalização  e  solicitar  a  documentação  necessária  para  a 

revisão fiscal;  
II. Após recebida a documentação preencher a planilha auxiliar de apuração do ISS; 
III. Notificar eventuais débitos; 



IV. Emitir o termo de encerramento de fiscalização; 
V. Lançar os tributos apurados; 
VI. Arquivar o processo. 
Art. 14. Da  emissão  do  alvará  de  licença  para  comércio  ambulante  e/ou eventual: 
I. Receber o requerente com cordialidade; 
II. Conferir a documentação conforme disposto no Código Tributário Municipal; 
III. Protocolar  o  requerimento  tendo  anexo  toda  documentação  e  comprovante  de recolhimento 

da Taxa de Licença para comércio ambulante; 
IV. Emitir o Alvará de Licença para comércio ambulante; 
V. Arquivar o processo. 
Art. 15. Das certidões de situação fiscal: 
I. Receber o requerente com cordialidade; 
II. Se possuir débitos vencidos, emitir Certidão Positiva de Tributos Municipais; 
III. Se  possuir  débitos  não  vencidos,  emitir  Certidão  Positiva  de  Tributos  Municipais,  com 

Efeitos de Negativa; 
IV. Se não possuir débitos, emitir Certidão Negativa de Débitos Municipais. 
Art. 16. Da fiscalização do processo fiscal: 
I. Lavrar o Termo de Início de Fiscalização; 
II. Lavrar o Termo de Notificação para  livros e documentos  fiscais, no caso de haver 

irregularidades; 
III. Apurar eventuais débitos;  
IV. Lançar no sistema informatizado, no caso de haver débitos; 
V. Lavrar  o  Auto  de  Infração,  no  caso  de  não  sanadas  as  irregularidades  no prazo 

concedido; 
VI. Arquivar o processo. 
Art. 17. Da fiscalização da atuação dos fiscais tributários: 
I. Fazer  as  vistorias  prévias  para  emissão  do  Alvará  de  Licença  para  Localização  e 

Funcionamento; 
II. Fazer as vistorias nos estabelecimentos localizados no Município periodicamente; 
III. Fazer  as  vistorias  anualmente  nos  estabelecimentos  para  verificar  a  localização  e 

funcionamento e a emissão da Taxa de Fiscalização; 
IV. Proceder o levantamento de ISS; 
V. Fazer a fiscalização de vendedores ambulantes; 
VI. Apreender  mercadorias  e/ou  documentos  fiscais  emitindo  o  Termo  de  Apreensão  e 

Depósito; 
VII. Entregar as notificações da Dívida Ativa Tributária; 
VIII. Preencher o mapa diário de ocorrências. 
 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 16. A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 
punida na forma prevista em lei. 



Art. 17. Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes. 

Art. 18. Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 
Procedimentos de Controle, atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou 
alterações nas mesmas. 

Art. 19. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto as 
Unidades de Tributação e Fiscalização e junto à Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua 
vez, através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância 
de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

Art. 20. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Nova Olímpia-MT, 29 de novembro de 2010. 
 

 
 
 
 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA 
Coordenadora Geral de Controle Interno  


