
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA 

PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO 
CNPJ - 14.105.209/0001-24 

DEMONSTRATIVO DOS 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

(Art. 13 LC N° 101/00) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2014 	 o 

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 
(ART. 13 DA L.C. 101/00) 

BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA DIFERENÇA 
1° 11.252.708,26 8.936.079,66 -2.316.628,60 
2° 12.629.862,79 8.249.232,23 -4.380.630,56 
3° 11.880.633,64 8.663.101,60 -3.217.532,04 
4° 12.230.273,91 8.787.699,94 -3.442.573,97 
5° 11.095.726,91 8.048.520,20 -3.047.206,71 
6° 12.265.951,49 9.304.017,97 -2.961.933,52 

TOTAL 71.355.157,00 51.988.651,60 -19.366.505,40 
observações: Caso a receita arrecadada seja inferior à meta de arrecadação, indicar as medidas adotadas de combate à evasão e à sonegação, da quant. 
e valores de ações ajuizadas p/cobrança da Divida Ativa, bem como da evolução dos créditos tributários passiveis de cobrança administrativa. 

- Medidas adotadas no combate à evasão e sonegação: 
A Prefeitura promove a cobrança dos tributos municipais, inicialmente em caráter amigável, através de editais divulgados nos diversos meios de comunicação existentes 
no município. Esgotados 	os meios amigáveis, a Prefeitura promove a cobrança judicial. Vale salientar, que este recurso extrem o é evitado por dois motivos: 
primeiro porque os processos judiciais arrastam por longo tempo, frustrando a intenção da Prefeitura, e em segundo porque as dividas, individualmente são 
em montante irrelevante, não justificando a cobrança judicial, tendo em vista o elevado custo do processo executivo, o que inviabiliza a medida financeiramente.  

	

,de 	os ,ie- 	fftS  çft 	_o 	no,  N e - Quantidade e valor das ações ajuizadas para cobrança da Dívida Ativa: 	 x60 „eGO ,  „o() 	Is 
No presente bimestre houve ajuizamento da Divida Ativa não Tributária, mantendo o montante de R$ 115.394,45. 	 Qs‘C•2' csk 	- 19'0 	e'O'e  , C± 	(.> • 

,seiS - Evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa: 	 1,0, 
'NO Houve um acréscimo no valor de R$ 14.162,98 em relação ao bimestre anterior, devido a inscrição e atualização da Dívida Ativa Tributária. 	

t° 

Carinhanha, 31 de Dezembro de 2014 NOME CPF / CRC ASSINATURA 
Prefeito: PAULO EIS)O COTRIM 125.215.315-53 

Contador: __..----- 
Secretário (a) Finanças: Crizan 	razeres Costa 	.. ../ 028.004.615-43 
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