
 
 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 143/2019 
 

REGULAMENTA A CLÁUSULA 99 DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DA AGIR, 

ESTABELECENDO OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA A INSCRIÇÃO EM 

DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS INERENTES AS COMPETÊNCIAS DELEGADAS PELOS 

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 054/2019, e observadas as disposições do Novo 

Protocolo de Intenções da AGIR, devidamente ratificado pelos municípios consorciados e, de acordo 

com os demais dispositivos legais aplicáveis, e  

Considerando o disposto na Cláusula 99 do Protocolo de Intenções da AGIR, o qual 

estabelece que o não recolhimento dos tributos inerentes às competências da AGIR, nos prazos fixados, 

serão cobrados com os acréscimos de juros e demais encargos previstos na legislação aplicável de cada 

ente consorciado;  

Considerando que o § 1º da Cláusula supracitada, estabelece que os valores atribuídos por lei à 

AGIR e apurados administrativamente, não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos em Dívida 

Ativa do próprio consórcio público e servirão de título executivo na forma da lei; 

Considerando que o § 2º da Cláusula supracitada, estabelece que a execução fiscal da Dívida 

Ativa será promovida pela Assessoria Jurídica da AGIR, com base na legislação do município de 

origem do fato gerador; 

Considerando a deliberação da Assembleia Geral Ordinária da AGIR, realizada no dia 16 de 

outubro de 2019, que por unanimidade aprovou a inscrição em dívida ativa dos tributos inerentes as 

competências delegadas pelos municípios consorciados a AGIR; 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Constitui Dívida Ativa deste Consórcio Público, todo crédito em favor da AGIR, de 

natureza tributária ou não, assim definido pela Lei Federal nº 4.320/64. 

 

Art. 2º - A inscrição de débitos em Dívida Ativa se constitui no ato de controle administrativo 

da legalidade, será feita pela Assessoria Jurídica da AGIR, que é competente para apurar a liquidez e 

certeza da obrigação pecuniária, nos termos definidos pela legislação do município CONSORCIADO 

que deu origem ao fato gerador. 

 

Art. 3º - A Dívida Ativa da AGIR compreende os débitos tributários e não tributários, abrange 

atualização monetária, multa e juros de mora, além dos demais encargos previstos em lei ou contrato. 



 
 

 

 

 

Art. 4º - O Termo de Inscrição em Dívida Ativa conterá os elementos previstos no §5º do artigo 

2º, da Lei Federal nº 6.830/80. 

 

Parágrafo único. Para fins de inscrição em Dívida Ativa, os débitos deverão ser agrupados por espécie 

de tributos, respectivos acréscimos e multas, previstas nas legislações do município do fato gerador, e 

por débitos de outras naturezas, inclusive as multas e penalidades advindas dos processos instaurados 

pela AGIR. 

 

Art. 5º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será 

autenticada pela autoridade competente. 

 § 1º A inscrição do débito em Dívida Ativa poderá ser realizada em até 180 (cento e oitenta) dias 

contados da inadimplência do devedor, independentemente da inclusão do devedor no Cadastro 

Informativo Municipal - CADIM. 

§ 2º Ocorre a inadimplência: 

I - a partir do primeiro dia útil seguinte à data de vencimento dos tributos lançados; 

II - em caso de impugnações ou recursos administrativos julgados improcedentes/improvidos ou 

parcialmente procedentes/providos, a partir do primeiro dia útil seguinte à data da ciência da 

decisão definitiva, contra a qual não caiba mais defesa na esfera administrativa; e 

III - em caso de multa pecuniária aplicada em razão do exercício do poder de polícia ou pelo 

descumprimento de cláusula de acordo, contrato, convênio ou ajuste de qualquer natureza, a 

partir do primeiro dia útil seguinte à data do decurso do prazo para impugnar o ato 

administrativo punitivo ou da ciência da decisão definitiva, contra a qual não caiba mais defesa 

na esfera administrativa. 

§ 3º A cobrança extrajudicial da Dívida Ativa será realizada pela Assessoria Jurídica da AGIR, 

nos termos definidos pela Lei Municipal do ente CONSORCIADO que deu origem ao fato 

gerador. 

 

Art. 6º - Fica a cargo da Diretoria Administrativa e Institucional a instrução dos expedientes 

relativos à cobrança de débitos de competência da AGIR, que deverá atentar para a necessidade da 

precisa e completa identificação do(s) devedor(es), da dívida e penalidades tributárias e não tributárias, 

bem como endereço atualizado dos contribuintes, nos seguintes termos: 

a) Nome ou denominação social do devedor, dos corresponsáveis pela dívida, seus 

números de CPF ou de CNPJ e endereço atualizado;  

b) O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os 

juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 

c) A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 

d) A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a atualização monetária, 

bem como o respectivo fundamento e termo inicial para o cálculo; 

e) O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver 

apurado o valor da dívida; 

f) Indicação dos números dos Termos de Acordo, a data da adesão e do 

rompimento do acordo; 

g) Histórico da Dívida Ativa: quando houver impugnação administrativa contra o 

lançamento tributário ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário por uma das 

causas descritas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, esta informação deverá 



 
 

 

 

ser inserida no histórico da Dívida Ativa, incluindo-se o número do processo 

administrativo instaurado para acompanhamento da impugnação/ suspensão ou o 

número do processo judicial correlato, bem como o período de suspensão da 

exigibilidade do crédito almejado. 

 

Parágrafo único. O devedor não pode ser identificado apenas pelo nome fantasia ou outras formas de 

qualificação. 

 

Art. 7º - A Diretoria Administrativa e Institucional da AGIR, deverá cadastrar os dados relativos 

aos créditos fiscais não pagos, no devido vencimento, para que a Assessoria Jurídica da AGIR realize o 

controle de legalidade, atestando os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação 

pecuniária, para fins de inscrição na Dívida Ativa. 

            § 1º No cadastramento devem ser observados os critérios de individualização e correta 

identificação do devedor, nos termos definidos pelo artigo 6º, desta Resolução. 

            § 2º O cadastramento será realizado, em até 30 dias contados do inadimplemento do débito. 

            § 3º O servidor que realizar a inserção dos dados do crédito fiscal fica responsável 

administrativa, civil e penalmente pela conformidade dessas informações com aquelas existentes no 

respectivo procedimento administrativo, respondendo por eventuais prejuízos que vier a causar ao 

Erário, em razão de cadastramento indevido ou inobservância dos requisitos essenciais para o 

cadastramento. 

 

Art. 8º - A Diretoria Administrativa e Institucional da AGIR quando realizar a retirada do efeito 

suspensivo de lançamentos fiscais, em razão do julgamento de impugnações ou recursos 

administrativos, deverão encaminhar o Processo Administrativo correlato à Assessoria Jurídica, para 

providências. 

 

Parágrafo único. Os processos administrativos instaurados para fins de impugnação de lançamento 

fiscal ou suspensão da exigibilidade do débito, bem como os processos administrativos instaurados para 

fins de acompanhamento de processo judicial não poderão ser arquivados enquanto houver efeito 

suspensivo sobre os lançamentos fiscais guerreados. 

 

Art. 9º - O procedimento administrativo ou o documento que tiver dado origem ao 

cadastramento do crédito fiscal para efeito de inscrição na Dívida Ativa permanecerá guardado junto a 

Diretoria Administrativa e Institucional da AGIR, em local de fácil localização e manuseio. 

 

Art. 10 - Aos casos omissos, aplicam-se, subsidiariamente, as normas constantes na Lei Federal 

nº 6.830/80. 

 

Art. 11 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 Blumenau (SC), em 17 de outubro de 2019. 
 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 


