
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2020. 

 

 

Estabelece normas e procedimentos a serem 

seguidos para análise e reconhecimento da 

ocorrência de decadência ou prescrição de 

créditos tributários e não tributários no âmbito 

do Município de Comendador Levy Gasparian. 

 

 

A SECRETARIA DE FAZENDA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar 

Municipal nº: 010/93, artigo 1º, II, alínea a, bem como, artigo 5º e seus incisos, RESOLVE: 

 

Expedir a presente Instrução Normativa, destinada a regulamentar os critérios, procedimentos e 

documentação necessária, à manutenção atualizada do sistema cadastral dos contribuintes no 

âmbito do Município de Comendador Levy Gasparian. 

 

CAPÍTULO I 

BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 1º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno, sobre 

o qual dispõe os artigos 31, 70, 74 a 88 da Constituição Federal Brasileira, artigo 129 da 

Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro, artigo 5º, VIII da Lei Orgânica e Lei 

Complementar nº: 416 de 04 de novembro de 2002, que versa sobre o a criação e finalidades 

do Controle Interno do Município. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 2º Para fins desta instrução normativa considera-se: 

 

a) Instrução Normativa: 

Ato administrativo que se destina a disciplinar a execução de alguma atividade a ser 

desempenhada pelo Poder Público. Sua finalidade é esclarecer e detalhar com maior  











Art. 10 A correta aplicação desta norma depende do envolvimento de todos os servidores 

da Secretaria Municipal de Fazenda, e principalmente dos gestores a quem cabe a cobrança 

de sua aplicabilidade. 

 

 

Art. 11 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 

junto à Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

 

Art. 12 Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

Comendador Levy Gasparian, 04 de setembro de 2020. 

 

 

 

Marcelo Fernandes 

SECRETÁRIO DE FAZENDA 

 

DE ACORDO 

 

 

Valter Lavinas 

PREFEITO DO MUNICÍPIO 

  








