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AÇÕES DO EXECUTIVO NO ÃMBITO DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA E COMBATE 
Á EVASÃO E Á SONEGAÇÃO. 
 

Temos a informar que a maior parcela da Receita do Município, vem de fontes 
externas, através de transferências dos governos da união e do estado, sobre as quais a 
Administração Municipal registra e controla as suas aplicações. 
 

A receita própria por força do sistema tributário nacional, se limita aos impostos, 
IPTU, ITBI, ISSQN, IRRF, Contribuição Melhoria e Taxas. A prefeitura mantém um pequeno 
número de fiscais, que visitam os estabelecimentos comerciais, verificando a sua 
regularidade junto ao fisco municipal, dando orientação e, se for o caso, aplicando as 
sanções cabíveis para que o custo não ultrapasse a arrecadação pelo princípio da 
economicidade, implantado a declaração eletrônica do ISSQN.  
 O IPTU tem recebido um tratamento diferenciado, com cadastro imobiliário 
implantado e com cobrança através de carnê. Embora não haja uma fiscalização direta em 
cada domicilio, nenhuma transação imobiliária é efetuada, sem a verificação in-loco e 
atualizado o cadastro imobiliário conforme o local. 
 O cadastro imobiliário tem uma equipe para o recadastramento de imóveis que não 
estão lançados para o IPTU, através verificação das áreas e lançamento para cobrança dos 
tributos e atualização imobiliária e também lançado o ISSQN as mão de obra, 

DO COMBATE Á EVASÃO E Á SONEGAÇÃO 
 A Prefeitura promove a cobrança de tributos municipais, inicialmente em caráter 
amigável, através de editais divulgados nos meios de comunicação existentes no município. 
Emissão de notificação de inscrição de Dívida Ativa, via correios,  cobrança administrativa 
por telefone e cartas de cobrança de conteúdo explicativo das leis de Parcelamento. Caso 
que a carta de cobrança seja devolvida pelo correio, o fiscal fazendário vai até a própria 
residência para verificar a situação de fato, caso o imóvel tenha sido negociado, é solicitado 
ao contribuinte comparecer ao setor de arrecadação da SMF, para atualização cadastral.   
Esgotados os meios amigáveis o Município promove a cobrança judicial sendo que no 
exercício de 2015, já foram encaminhados para execução os débitos até exercício de 2011 
e parte de 2012, assim como saldo de acordo não cumpridos,  evitando desse modo a 
prescrição. Para agilidade nos processos de execução fiscal o Município  conta com oficial  
A-doc e um servidor administrativo no auxilio da execução fiscal,  tendo um total de 
execução fiscal com mais de 2300 cadastros em processos de cobrança judicial da divida 
ativa em andamento, dos exercícios de 1990 a 2015, Já incluídos os saldos reparcelamento 
administrativos para cobrança judicial. Cabe salientar, que este último recurso é evitado por 
dois motivos. Primeiro porque os processos judiciais se arrastam por longo tempo, 
frustrando a intenção do Municipio de disponibilizar recursos no menor tempo possível, e 
segundo, por que as dívidas, na sua grande maioria são diminutas não comportando a 
cobrança judicial, em face de seu elevado custo, o que torna a medida desgastante, 
deficitária e antieconômica. 
Para exercício de 2016 esta sendo firmado convenio para protesta da Certidão Divida Ativa.  
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Agente Administrativo. 


