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Demonstrativo dos
Resultados alcangados
pelas medidas adotadas
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Os trabalhos realizados por esta administragSo em busca de medidas no

combate da evasSo e sonegagSo de receitas, vem se intensificando
positivamente. Procuramos demonstrar as ag6es administrativas visando
amenizar as dificuldades apresentadas em cada periodo de execugSo.
Fazendo um resumo de tudo que foi abordado, podemos ressaltar que
essa administragSo, buscou desde o inicio de seu mandato despertar na
populagSo, uma reflexSo, a cerca da importSncia de um incremento da
arrecadag5o tributdria municipal como importante fonte de recursos para

a obtengSo de benefrcios, tais como educagSo de qualidade, sistema de
sa(de prlblica eficiente, implantageo de infra-estrutura b5sica, seguranga,
enfim, muitas foram as medidas, e frutuosos foram os resultados,
deixando-nos mais motivados a intensificar um trabalho na busca de
novos resultados e novas metas.

A miss5o da AdministragSo Tributiiria 6 potencializar essa arrecadag6o,
reforgando o cumprimento dos tributos previstos na lei. Nesse contexto, 6
preciso que ela retorne a sua fungSo principal de zelar pela observ6ncia do

pagamento dos tributos. O primeiro passo 6 a tomada de consciCncia
dessa missSo essencial. Cumprir a sua missSo, que 6 mais dever do que
poder, pois quem paga corretamente seus tributos, tem o direito de exigir

que

o

Fisco funcione efetivamente para cobrar dos evasores o que 6
devido, nos termos da lei. Dessa forma, para o crescimento da receita
pr6pria municipal, o ponto de partida correto 6 a discussSo sobre o que

deve ser feito na cidade. Colocados os valores necessdrios na proposta
orgamentdria, o passo seguinte 6 a aprovagSo por parte da C6mara
Municipal do projeto de lei tributdria que possam garantir

dessa receita pr6pria suficiente para cobrir

a

a

obtengeo

diferenga entre

as
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necessidades

e as transfer€ncias que v6em do estado e do governo

federal.

O IPTU como sabemos, 6 uma das mais importantes fontes de receita do
Municipio. Uma das preocupagdes desta administrag5o foi desenvolver a

base de dados do cadastro imobili6rio com o objetivo de aperfeigoar o
langamento dos tributos imobiliSrios, evitando erros e distorg6es. para

atingir essa meta, foram desenvolvidas algumas medidas, com

a

implantagSo do programa de Tributos, da empresa Keep Informdtica, que

atravds de seu banco de dados, d5 suporte d arrecadagSo municipal
informatizada. Assim, de maneira sutil e objetiva, comegaram-se os
primeiros langamentos de im6veis e demais tributos no novo sistema
arrecadat6rio.

A estrat6gia de

administragSo prioriza o cumprimento voluntdrio das
obrigag6es tribut6rias pela simplificagSo do sistema e elevagSo do risco
por parte do evasor, ou seja, as cobrangas decorrentes de tributagdo,

serSo feitas de maneira amigdvel, propondo ao contribuinte opg5o de
acordos e financiamentos ao seu alcance.

A

Nesse sentido,

o grande desafio dessa administragSo 6, ap6s conhecer

todos os contribuintes, empresas, im6veis, comerciantes informais,
contadores, proflssionais liberais, professores e instituig6es, assegurar um
tipo de agAo suficiente para influenciS-los no cumprimento voluntdrio de

suas obrigag6es. Para tanto, 6 imprescindivel uma rede de informagdes
necess6rias, que permita uma adequada classificagSo dos mesmos e suas
dimens6es, afim de operacionalizar uma campanha de conscientizag5o
fiscal para o combate Er sonegagSo e evasSo de receitas no municipio de
Pindai- BA.

A exploragSo de forma conveniente do potencial de geragSo de receitas
pr6prias exige a adogSo de um conjunto de medidas politicas,
organizacionais e administrativas, aliadas a uma estrat6gia ad

ada para
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sua implementagSo, para evitar que essas deflciOncias possam influenciar
negativamente ou mesmo inviabilizar a melhoria na arrecadaEao dos

tributos municipais.

Em nivel administrativo interno,

a

melhoria da receita depende da
atualizagSo dos mecanismos de arrecadag6o, da recuperag6o dos valores
reais dos im6veis e combate ir sonegagSo e da modernizag6o dos
instrumentos de administragSo de seus principais tributos: IpTU - Imposto
Predial e Territorial Urbano; ISS - Imposto Sobre Servigos; ISSeN -

Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza; ITIV- Imposto de
TransmissSo Inter-Vivos; TLF - Taxa de Licenga para Funcionamento; e
Taxas Diversas. A consecugSo desse esforgo ndo 6 tarefa simples, pois
ndo deve ser centrado somente no aumento da arrecadagdo, mas,
principalmente, em arrecadar melhor, reduzindo ou eliminando eventuais
iniqriidades fiscais existentes e ampliando a base efetiva de contribuintes.
No ano de 2016, a arrecadagao tributdria ji5 realizada Rg 3.562.161,04, se

mostra bem acima da m6dia hist6rica de arrecadaE5o do municipio de
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A maior evidencia destes resultados foi o crescimento da participagdo dos
moradores, que sensibilizados com o cadastro imobilidrio, procuraram a
prefeitura para negociar suas dividas de IPTU. Assim, diante dos novos

desafios que
buscando

o

a futura gestSo enfrentar:i, 6

crescimento

participagSo

dos

indispensdvel continuar

da receita pr6pria, ampliando ainda mais a

moradores

no

cumprimento

de suas dividas,

desenvolvendo medidas na busca de conscientizag6o da populag6o, a fim

de gerar novos resultados de

arrecadagSo para

os cofres priblicos

municipais.

Preferimos n5o tomar uma medida mais rigida contra o contribuinte
devedor. Fizemos um cadastramento que nos permitiu ganhar um banco
de dados dos contribuintes. Obrigados pela Lei de Responsabil
e Fisca l,

i
I
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realizamos amigavelmente as cobrangas inscrevendo na divida ativa e, se
necessdrio, executando judicialmente os d6bitos.

A prioridade nesta gest5o foi a conclusSo das medidas jd iniciadas. Entre
elas, ainda no que se refere ao IPTU, foi organizar o cadastro fiscal
imobiliiirio, com informag6es dos contribuintes, das caracteristicas flsicas
e de uso dos im6veis, considerando-se estes como um todo, terreno e
edificagSo; ou seja, enfatizando o recadastramento dos im6veis com os
dados, sendo aos poucos, inseridos no sistema de informatizagSo da
Prefeitura. A iniciativa visa contribuir para o aumento da receita do
municipio, pois era comum a pessoa fazer uma construgSo e n6o
comunicar a prefeitura, e com esse banco de dados teremos acesso d
informag6es dos im6veis. Para o exerclcio de2Ol7, a nova administragSo

deverd dar continuidade as pesquisas desenvolvidas neste exercicio,
atualizando o sistema de processamentos de dados, enfatizando a
pesquisa domiciliar, na busca de informag6es sobre o cumprimento do
pagamento dos principais impostos arrecadados por esta prefeitura.
Terminando a sondagem, 6 propicio o momento para se gerar os boletos e
promover a arrecadagSo.

A

Realizar ainda, o monitoramento de contribuintes em situagSo de omissSo
de recolhimento do ISSQN e inadimplencia para com o parcelamento de

d6bitos, como tamb6m, apuragSo da instalagSo de fato de contribuintes
com indicios de sonegagao do ISSQN, praticada mediante condutas de
evasSo fiscal.

Para simplificar as obrigag6es dos contribuintes e as inscrig6es de
empresas foram consolidados o cadastro imobiliSrio, realizado atrav6s de
visitas IN LOCO (no local), bem como atendimento realizado no setor de
tributos da prefeitura. Enfim, todas estas medidas visam identificar os
contribuintes, para mais tarde mantermos contato com os mesmos.
Um ponto positivo que se faz relevante ressaltar, 6 o fato de que existe no
nosso municlpio uma sala dedicada s6 para o Setor'l

4
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Finalmente, enfatize-se que esta prefeitura estS convicta de que a
atividade de fiscalizag5o 6 um processo de aprendizado e aperfeigoamento
permanente para enfrentar a sonegagSo e ampliar os ingressos de receita
que possibilitam o financiamento das pollticas priblicas voltadas para
melhorar as condig6es de vida da populagSo de Pinda[. Esta consciCncia
da missEo tributiiria est6 disseminada na administragSo atual.

Al6m das medidas citadas acima, se faz importante:

a) controlar a inadimplEncia durante o exercicio;
b) organizar o sistema de manutengSo e atualizagSo dos cadastros fiscais;

c) organizar a fiscalizagSo dos tributos municipais;

d) analisar os d6bitos inscritos em

Divida Ativa

e tomar

provid6ncias

administrativas e/ou judiciais para sua cobranga;

e)

modernizar

a

administragSo do ITBI

e promover a fiscalizagSo dos

valores transacionados, de forma integrada com o Cart6rio de Registro de
Im6veis para evitar evasSo fiscal.
Esperamos para a pr6xima administragAo, um maior controle das fontes

geradoras de receitas, buscando da melhor forma possivel evitar a evasSo
e a sonegagSo de rendimentos para os cofres publicos municipais, mesmo

A

porque, tais rendimentos s6 beneficiaram a classe mais necessitada do
povo de Pindai.
PindaTBA, 31 de Dezembro de 2016.

furnn"au

fuql 5"mChefe do Setor de Tributos

Documento Assinado Digitalmente por: ROSANE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7248300-4773-4c4e-8cb4-ab22b5500647

Rua Tib6rio Fausto,426 - Centro
ESTADO DA BAHIA

