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RELATÓRIO SOBRE AS AÇÕES DO EXECUTIVO NO ÂMBITO 
DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA E COMBATE A SONEGAÇÃO 

10  - FISCALIZACÃO 

A maior arrecadação do município é 	proveniente das 
transferências dos Governos da União e do Estado, garantidos 
pelos Artigos: 156 158 e 159 — I, b, e parágrafo 30  da Constituição 
Federal, sobre as quais a Administração Municipal não tem ação 

• efetiva, 	limitando-se a 	registrá-las e contabilizá-las de maneira 
correta 	e 	controlar 	a 	aplicação, 	na 	forma 	das 	instruções 
normativas, emanadas Dessa Corte de Contas dos Municípios, Lei 
4.320/64 e a partir da 2001 a Lei Complementar 101/2000. 

A receita própria, por força do sistema tributário nacional, 
se limita aos impostos: Predial e Territorial Urbano — IPTU, ISS, 
IRRF, ITBI, Taxa de Prestação de Serviços e Taxa de Poder Polícia. 
Tendo em vista as sérias dificuldades que o oeste da Bahia tem 
enfrentado, razões fundamentais de não haver arrecadações destes 
tributos com maior representatividade. 

Mesmo 	assim, 	dentro 	das 	condições 	que 	dispõe 	a 
Prefeitura e a comunidade contribuinte, a administração lutou com 
muito empenho para evitar a sonegação desonesta e injustificável. 
Com 	aplicação 	de 	sanções 	cabíveis 	e 	colocando 	estes 	maus 
contribuintes na condição de inadimplente do município, decisão e que surtiu 	resultados 	bastante 	interessante 	para 	a 	receita 	da 
Prefeitura. 

O 	IPTU 	tem 	tratamento 	diferenciado, 	com 	cadastro 
imobiliário implantado e cobrança efetuada de maneira regular. A 
fiscalização é feita com muita regularidade e qualquer transação 
imobiliária, o fornecimento da certidão negativa fica condicionado a 
situação adimplente do contribuinte. 
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2° - DO COMBATE À 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 extremo é evitado por dois motivos: 
primeiro porque os processos judiciais arrastam por longo tempo, 
frustrando a intenção da 	Prefeitura, e em segundo porque as 
dívidas, 	individualmente 	são 	em 	montante 	irrelevante, 	não 
justificando a cobrança judicial, tendo em vista o elevado custo do 

III processo executivo, o que inviabiliza a medida financeiramente. 

• 3° - INCREMENTO DA RECEITA: 

Com a aprovação da Lei Complementar 101/2000, a falta de 
cobrança efetiva da dívida ativa é caracterizada como renúncia de 
receita. 	Assim 	posto, 	a 	administração 	municipal 	reviu 	toda 	a 
legislação do município, no sentido de adequá-la a nova realidade 
tributária, após o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, isto foi 
iniciado no exercício de 2005. Já implantamos o sistema tributário 
como também nos organizamos para melhor promover a cobrança 
dos tributos municipais conforme ações desenvolvidas abaixo: 

Departamento de Dívida Ativa 

• • Providenciar e fiscalizar o lançamento da Dívida Ativa Municipal; 

• Notificar os contribuintes em débitos e viabilizar a cobrança 
amigável; 

• Encaminhar a Procuradoria-Geral do Município relatório anual 
sobre o lançamento da Dívida Ativa Municipal; 

• Providenciar a expedição de certidões para a cobrança judicial e 
encaminhá-las 	a 	Procuradoria-Geral 	do 	Município, 	quando 	não 
lograr êxito em cobrança amigável, instruídas com o respectivo 
processo administrativo. 



• 

1111 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA 
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO 

CNPJ - 14.105.209/0001-24 

Divisão de Tributos 
• Elaborar a previsão da receita tributária municipal, proceder a 

arrecadação e aos estudos que se fizerem necessário; 

• Fornecer os dados 	necessários ao 	lançamento dos tributos 
municipais; 

• Administrar e controlar a inscrição, arrecadação; 

• Orientar as atividades de fiscalização dos contribuintes para 
impedir 	a 	sonegação 	de 	tributos, 	aplicando 	sanções 	aos 
infratores; 

• Conceder licença para funcionamento de estabelecimento de 
qualquer natureza, bem como, de ambulantes e de atividades 

• de propaganda, observada a legislação municipal; 

• Organizar e manter atualizados, os cadastros de contribuintes 
do ISSQN, IPTU, alvará, bem como de outros constantes do 
código Tributário Municipal. 

Seção de fiscalização (Divisão de Tributos) 

• • 	Vistoriar e fiscalizar os estabelecimentos de qualquer natureza, 
bem 	como 	o 	comércio 	ambulante 	e 	as 	atividades 	de 
propaganda, observada a legislação municipal; 

• Vistoriar e fiscalizar as atividades comerciais em feiras livres, 
exercendo ação repressiva e controladora do comércio; 

• Lavrar notificações, intimações, autos de infração, apreensão 
de mercadorias e realizar quaisquer diligência solicitada. 

Seção de cadastro e lançamento 

• Manter o cadastro fiscal, devidamente organizado com registro 
do IPTU, ISSQN e Alvará de Licença; 

• Manter registro atualizado dos contribuintes em débito para 
com a prefeitura; 
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• Executar os lançamentos dos impostos e taxas de competência 
do município. 
Não se está a dizer que a administração está totalmente 

preparada, pois existem pontos e atividades que julgamos 
suscetíveis de um acompanhamento mais próximo. Mas, 
estamos nos empenhando bastante, inclusive trabalhando 
junto ao Governo do Estado e da União, objetivando corrigir 
índices 	incorretos, 	na 	forma 	do 	que 	determina 	a 
Constituição Federal. 

Carinhanha, 31 de dezembro de 2014. 

We,.\ ._ 
fnj 

Pref itoy unicipal 

Tesoureiro Municipal 
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