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ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS PELAS MEDIDAS
APOIADAS NO COMBATE A EVASÃO E SONEGAÇÃO DE RECEITAS

Os trabalhos realizados por esta administração em busca de medidas no
combate da evasão e sonegação de receitas vem se intensificando
positivamente nos últimos anos. Assim, diante de tudo que foi exposto em
relatórios anteriores, procuramos demonstrar as ações

administrativas

visando amenizar as dificuldades apresentadas em cada período de
execução. Fazendo um resumo de tudo que foi abordado, podemos
ressaltar que essa administração, buscou desde o início de seu mandato
despertar na população, uma reflexão, a cerca da importância de um
incremento da arrecadação tributária municipal como importante fonte de
recursos para a obtenção de benefícios, tais como educação de qualidade,
sistema de saúde pública eficiente, implantação de infraestrutura básica,
segurança, enfim, muitas foram às medidas, e frutuosos foram os
resultados, deixando-nos mais motivados a intensificar um trabalho na
busca de novos resultados e novas metas.
A missão da Administração Tributária é potencializar essa arrecadação,
reforçando o cumprimento dos tributos previstos na lei. Nesse contexto, é
preciso que ela retorne a sua função principal de zelar pela observância do
pagamento dos tributos. O primeiro passo é a tomada de consciência
dessa missão essencial. Cumprir a sua missão, que é 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 é
devido, nos termos da lei. Dessa forma, para o crescimento da receita
própria municipal, o ponto de partida correto é a discussão sobre o que
deve ser feito na cidade. Colocados os valores necessários na proposta
orçamentaria, o passo seguinte é a aprovação por parte da Câmara
Municipal do projeto de lei tributária que possam garantir a obtenção
dessa

receita própria suficiente para

cobrir a diferença entre as
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instrumentos de administração de seus principais tributos: IPTU - Imposto
Predial e Territorial Urbano; ISS - Imposto Sobre Serviços; ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

ITIV- Imposto de

Transmissão Inter Vivos; TLF - Taxa de Licença para Funcionamento; e
Taxas Diversas. A consecução desse esforço não é tarefa simples, pois
não deve ser centrado somente no aumento da arrecadação, mas,
principalmente, em arrecadar melhor, reduzindo ou eliminando eventuais
iniquidades fiscais existentes e ampliando a base efetiva de contribuintes.
A maior evidência destes resultados foi o crescimento da participação dos
moradores, que sensibilizados com o cadastro imobiliário, procuraram a
prefeitura para negociar suas dívidas de IPTU. Assim, diante dos novos
desafios que a enfrentaremos, é indispensável continuar crescendo a
receita própria, ampliando ainda mais a participação dos moradores no
cumprimento de suas dívidas, desenvolvendo medidas na busca de
conscientização da população, a fim

de gerar novos resultados de

arrecadação para os cofres públicos municipais.
No exercício anterior, preferimos não tomar uma medida mais rígida
contra o contribuinte

devedor. Fizemos um cadastra mento

que nos

permitiu ganhar um banco de dados dos contribuintes. Obrigados pela Lei
de

Responsabilidade Fiscal,

faremos

amigavelmente

as

cobranças

inscrevendo na dívida ativa e, se necessário, executando judicialmente os
débitos.
A prioridade no atual exercício será a conclusão das medidas já iniciadas.
Entre elas, ainda no que se refere ao IPTU, será organizar o cadastro fiscal
imobiliário, com informações dos contribuintes, das características físicas
e de uso dos imóveis, considerando-se estes como um todo, terreno e
edificação; ou seja, enfatizando o recadastramento dos imóveis com os
dados, sendo aos poucos, inseridos no sistema de informatização da
Prefeitura. A iniciativa visa contribuir
município,

pois era comum

para o aumento da receita do

a pessoa fazer uma construção e não
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d) analisar os débitos inscritos em Dívida Ativa e tomar providências
administrativas e/ou judiciais para sua cobrança;
e) modernizar a administração do ITBI e promover a fiscalização dos
valores transacionados, de forma integrada com o Cartório de Registro de
Imóveis para evitar evasão fiscal.
Esperamos para o exercício de 2017,

um maior controle das fontes

geradoras de receitas, com a implantação do sistema de nota fiscal
eletrônica buscando da melhor forma

possível evitar a evasão e a

sonegação de rendimentos para os cofres públicos municipais,

mesmo

porque, tais rendimentos só beneficiaram a classe mais necessitada do
povo Riachense.

Riacho de Santana, 31 de Dezembro de 2016,

2/01/2017

Carlos Alberto Rodrigues das Neves
Chefe do Setor de Tributos

