
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Prefeitura de
São Lourenço do Sul

 

 

 
ANEXO III 

 
ART. 13 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00 
 
EVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
 
 
INSCRIÇÕES 2007 2008 2009 
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 656.507,76 5.728.542,75 740.817,25 
DIVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA 

36.697,04 29.325,32 8.146,25 

 
 
BAIXAS 2007 2008 2009 
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 544.000,86 553.426,13 1.382.684,09 
DIVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA 

1.553,86 2.634,63 6.235,86 

 
ESTOQUE DE DÍVIDA ATIVA 2007 2008 2009 
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 3.537.524,90 9.086.170,56 8.033.302,15 
DIVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA 

186.955,44 235.872,84 269.118,36 
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AÇÕES DO EXECUTIVO NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA E 
COMBATE À EVASÃO E À 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 de melhoria e Taxas. A prefeitura mantém um 
pequeno número de fiscais, que visitam os estabelecimentos comerciais, verificando a 
sua regularidade junto ao fisco municipal, dá orientação e, se for o caso, aplicando as 
sanções cabíveis para que o custo não ultrapasse a arrecadação pelo princípio da 
economicidade, foi implantada também 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 domicílio, nenhuma transação imobiliária é efetuada, sem certidão de 
regularidade com o fisco municipal. 

 
DO COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO 
 
 A Prefeitura promove a cobrança de tributos municipais, inicialmente em caráter 
amigável, através de editais divulgados nos meios de comunicação existentes no 
município, por emissão de notificação de inscrição de Dívida Ativa, cobrança 
administrativa por telefone e cartas de cobrança de conteúdo explicativo das leis de 
parcelamento. Esgotados os meios amigáveis a prefeitura promove cobrança judicial, 
para agilidade nos processos de execução conta oficial A-doc.  
 

A esse respeito, informamos que atualmente existem 2.670 processos de 
cobrança judicial da dívida ativa em andamento, que representam um montante de R$ 
5.343.305,52 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil, trezentos e cinco reais e 
cinqüenta e dois centavos), já incluído os reparcelamentos judiciais. Cabe salientar, 
que este último recurso é evitado por dois motivos: primeiro porque os processos 
judiciais se arrastam por longo tempo, frustrando a intenção da Prefeitura 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 do seu 
elevado custo, o que torna a medida desgastante, deficitária e antieconômica. 
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