
BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA

1º 820.821.617,00 820.281.494,44

2º 595.561.799,00 509.808.691,65

3º 556.999.560,00 495.803.711,81

4º 580.643.948,00 565.933.255,62

5º 689.046.320,00 602.601.159,28

6º 887.118.726,00 648.288.614,70

TOTAL 4.130.191.970,00 3.642.716.927,50

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 D.A., bem como da evolução do montante dos créd. tributários passíveis de cobrança admin.:

Fonte: Contadoria Geral do Município

(540.122,56)

(85.753.107,35)

(14.710.692,38)

(61.195.848,19)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(art. 13 - L.C. 101/00)

(487.475.042,50)

(238.830.111,30)

Valores em Reais

6º BIMESTRE DE 2007

DIFERENÇA

COMPARATIVO CONSOLIDADO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

(86.445.160,72)

- Medidas adotadas no combate à evasão e sonegação fiscal:
1) acompanhamento fiscal no cumprimento das obrigações e regras de responsabilidade e substituição tributária instituídas pela Lei 8.725/03, junto às maiores empresas do comércio e indústria, com 
enfoque especial para as atividades de planos de saúde, instituições financeiras e concessionárias de veículos;2) Monitoramento de contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISSQN e 
inadimplência para com o parcelamento de débitos não lançados, para cobrança amigável e estímulo à regularização voluntária dos débitos levantados, ou indicação para lançamento de ofício, caso 
não satisfeita a obrigação;3) Diligências fora do município para verificação e apuração da instalação  de fato de contribuintes com indícios de sonegação do ISSQN, praticada mediante condutas de 
evasão fiscal; 4) ações fiscais de busca e apreensão de documentos, instruídas com mandados judiciais, para obtenção de documentos, livros e informações de contribuintes com indícios de 
sonegação do ISSQN; 5) elaboração de Autos de Notícia Crime dirigidos à Procuradoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, com a apresentação de provas e evidências de crimes de 
sonegação fiscal, para fins de oferecimento de ação penal; 6) definição de rotinas técnicas e administrativas para modelagem do aplicativo "AR Digital" no S-FISCAL, com a finalidade de automatizar os 
procedimentos de expedição e controle de notificações e intimações de contribuintes por via postal; 7) Emissão especial de Certificados da Dívida Ativa - CDA para cobrança judicial com informações 
de processo judicial; 8) Modernização da emissão dos Certificados de Dívida Ativa - CDA para facilitar e agilizar o processo de execução.

- Quantidade e valor das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa:
No presente bimestre, não foram ajuizadas ações para cobrança da dívida ativa.

- Evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa: 
Foram emitidos, no presente bimestre, 5.236 (cinco mil, duzentos e trinta e seis) títulos para cobrança administrativa de créditos tributários, perfazendo um total de R$15.489.231,91 (quinze milhões, 
quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais, e noventa e um centavos).



BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA

1º 820.821.617,00 820.281.494,44

2º 595.561.799,00 509.808.691,65

3º 556.999.560,00 495.803.711,81

4º 580.643.948,00 565.933.255,62

5º 689.046.320,00 602.601.159,28

6º 887.118.726,00

TOTAL 4.130.191.970,00 2.994.428.312,80

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 D.A., bem como da evolução do montante dos créd. tributários passíveis de cobrança admin.:

(540.122,56)

(85.753.107,35)

(14.710.692,38)

(61.195.848,19)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(art. 13 - L.C. 101/00)

(248.644.931,20)

 

Valores em Reais

5º BIMESTRE DE 2007

DIFERENÇA

COMPARATIVO CONSOLIDADO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

(86.445.160,72)

- Medidas adotadas no combate à evasão e sonegação fiscal:
1) acompanhamento fiscal no cumprimento das obrigações e regras de responsabilidade e substituição tributária instituídas pela Lei 8.725/03, junto às maiores empresas do comércio e indústria, com 
enfoque especial para as atividades de planos de saúde, instituições financeiras e concessionárias de veículos;2) Monitoramento de contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISSQN e 
inadimplência para com o parcelamento de débitos não lançados, para cobrança amigável e estímulo à regularização voluntária dos débitos levantados, ou indicação para lançamento de ofício, caso 
não satisfeita a obrigação;3) Diligências fora do município para verificação e apuração da instalação  de fato de contribuintes com indícios de sonegação do ISSQN, praticada mediante condutas de 
evasão fiscal; 4) ações fiscais de busca e apreensão de documentos, instruídas com mandados judiciais, para obtenção de documentos, livros e informações de contribuintes com indícios de 
sonegação do ISSQN; 5) elaboração de Autos de Notícia Crime dirigidos à Procuradoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, com a apresentação de provas e evidências de crimes de 
sonegação fiscal, para fins de oferecimento de ação penal; 6) definição de rotinas técnicas e administrativas para modelagem do aplicativo "AR Digital" no S-FISCAL, com a finalidade de automatizar os 
procedimentos de expedição e controle de notificações e intimações de contribuintes por via postal; 7) Emissão especial de Certificados da Dívida Ativa - CDA para cobrança judicial com informações 
de processo judicial; 8) Modernização da emissão dos Certificados de Dívida Ativa - CDA para facilitar e agilizar o processo de execução.

- Quantidade e valor das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa:
No presente bimestre, foram ajuizadas 2 (duas) ações para cobrança da dívida ativa, perfazendo um total de R$1.694,24 (hum mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).

- Evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa: 
Foram emitidos 5.353 (cinco mil, trezentos e cinqüenta e três) títulos para cobrança administrativa de créditos tributários, somando R$53.308.502,81 (cinqüenta e três milhões, trezentos e oito mil, 
quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos).



BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA

1º 820.821.617,00 820.281.494,44

2º 595.561.799,00 509.808.691,65

3º 556.999.560,00 495.803.711,81

4º 580.643.948,00 565.933.255,62

5º 689.046.320,00

6º 887.118.726,00

TOTAL 4.130.191.970,00 2.391.827.153,52
Fonte: Contadoria-Geral do Município

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 D.A., bem como da evolução do montante dos créd. tributários passíveis de cobrança admin.:

(540.122,56)

(85.753.107,35)

(14.710.692,38)

(61.195.848,19)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(art. 13 - L.C. 101/00)

(162.199.770,48)

 

Valores em Reais

4º BIMESTRE DE 2007

DIFERENÇA

COMPARATIVO CONSOLIDADO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

 

- Medidas adotadas no combate à evasão e sonegação fiscal:
1) acompanhamento fiscal no cumprimento das obrigações e regras de responsabilidade e substituição tributária instituídas pela Lei 8.725/03, junto às maiores empresas do comércio e indústria, com 
enfoque especial para as atividades de planos de saúde, instituições financeiras e concessionárias de veículos;2) Monitoramento de contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISSQN e 
inadimplência para com o parcelamento de débitos não lançados, para cobrança amigável e estímulo à regularização voluntária dos débitos levantados, ou indicação para lançamento de ofício, caso 
não satisfeita a obrigação;3) Diligências fora do município para verificação e apuração da instalação  de fato de contribuintes com indícios de sonegação do ISSQN, praticada mediante condutas de 
evasão fiscal; 4) ações fiscais de busca e apreensão de documentos, instruídas com mandados judiciais, para obtenção de documentos, livros e informações de contribuintes com indícios de 
sonegação do ISSQN; 5) elaboração de Autos de Notícia Crime dirigidos à Procuradoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, com a apresentação de provas e evidências de crimes de 
sonegação fiscal, para fins de oferecimento de ação penal; 6) definição de rotinas técnicas e administrativas para modelagem do aplicativo "AR Digital" no S-FISCAL, com a finalidade de automatizar o
procedimentos de expedição e controle de notificações e intimações de contribuintes por via postal; 7) Emissão especial de Certificados da Dívida Ativa - CDA para cobrança judicial com informações 
de processo judicial; 8) Modernização da emissão dos Certificados de Dívida Ativa - CDA para facilitar e agilizar o processo de execução.

- Quantidade e valor das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa:
No presente bimestre, foi ajuizada 1 (uma) ação para cobrança da dívida ativa, no valor de R$392,63 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

- Evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa: 
Foram emitidos 7.122 (sete mil, cento e vinte e dois) títulos para cobrança administrativa de créditos tributários, perfazendo um total de R$11.336.139,18 (onze milhões, trezentos e trinta e seis mil, 
cento e trinta e nove reais e dezoito centavos).



BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA

1º 820.821.617,00 820.281.494,44

2º 595.561.799,00 509.808.691,65

3º 556.999.560,00 495.803.711,81

4º 580.643.948,00

5º 689.046.320,00

6º 887.118.726,00

TOTAL 4.130.191.970,00 1.825.893.897,90
Fonte: Contadoria Geral do Município

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 D.A., bem como da evolução do montante dos créd. tributários passíveis de cobrança admin.:

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(art. 13 - L.C. 101/00)

(147.489.078,10)

 

Valores em Reais

3º BIMESTRE DE 2007

DIFERENÇA

COMPARATIVO CONSOLIDADO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

 

(540.122,56)

(85.753.107,35)

 

(61.195.848,19)

- Medidas adotadas no combate à evasão e sonegação fiscal:
1) acompanhamento fiscal no cumprimento das obrigações e regras de responsabilidade e substituição tributária instituídas pela Lei 8.725/03, junto às maiores empresas do comércio e indústria, com 
enfoque especial para as atividades de planos de saúde, instituições financeiras e concessionárias de veículos;2) Monitoramento de contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISSQN e 
inadimplência para com o parcelamento de débitos não lançados, para cobrança amigável e estímulo à regularização voluntária dos débitos levantados, ou indicação para lançamento de ofício, caso 
não satisfeita a obrigação;3) Diligências fora do município para verificação e apuração da instalação  de fato de contribuintes com indícios de sonegação do ISSQN, praticada mediante condutas de 
evasão fiscal; 4) ações fiscais de busca e apreensão de documentos, instruídas com mandados judiciais, para obtenção de documentos, livros e informações de contribuintes com indícios de 
sonegação do ISSQN; 5) elaboração de Autos de Notícia Crime dirigidos à Procuradoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, com a apresentação de provas e evidências de crimes de 
sonegação fiscal, para fins de oferecimento de ação penal; 6) definição de rotinas técnicas e administrativas para modelagem do aplicativo "AR Digital" no S-FISCAL, com a finalidade de automatizar o
procedimentos de expedição e controle de notificações e intimações de contribuintes por via postal; 7) Emissão especial de Certificados da Dívida Ativa - CDA para cobrança judicial com informações 
de processo judicial; 8) Modernização da emissão dos Certificados de Dívida Ativa - CDA para facilitar e agilizar o processo de execução.

- Quantidade e valor das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa:
Até o presente bimestre, foram ajuizadas 449.947 (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e sete) ações para cobrança da dívida ativa, perfazendo um total de R$2.822.626.501,53
(dois bilhões, oitocentos e vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e um reais e cinqüenta e três centavos).

- Evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa: 
Houve um acréscimo no valor de R$ 8.092.862,16 (oito milhões, noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) em relação ao bimestre anterior.



BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA

1º 820.821.617,00 820.281.494,44

2º 595.561.799,00 509.808.691,65

3º 556.999.560,00

4º 580.643.948,00

5º 689.046.320,00

6º 887.118.726,00

TOTAL 4.130.191.970,00 1.330.090.186,09

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 D.A., bem como da evolução do montante dos créd. tributários passíveis de cobrança admin.:

Este demonstrativo estará disponível no portal da Prefetura Municipal de Belo Horizonte, através do endereço www.pbh.gov.br, no link <Contas Públicas/Execução Orçamentária>.

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPARATIVO CONSOLIDADO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

2º BIMESTRE DE 2007
(art. 13 - L.C. 101/00)

Valores em Reais

DIFERENÇA

-540.122,56

-85.753.107,35

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Contadoria

-86.293.229,91

- Medidas adotadas no combate à evasão e sonegação fiscal:
1) acompanhamento fiscal no cumprimento das obrigações e regras de responsabilidade e substituição tributária instituídas pela Lei 8.725/03, junto às maiores empresas do comércio e 
indústria, com enfoque especial para as atividades de planos de saúde, instituições financeiras e concessionárias de veículos;2) Monitoramento de contribuintes em situação de omissão de 
recolhimento do ISSQN e inadimplência para com o parcelamento de débitos não lançados, para cobrança amigável e estímulo à regularização voluntária dos débitos levantados, ou indicação 
para lançamento de ofício, caso não satisfeita a obrigação;3) Diligências fora do município para verificação e apuração da instalação  de fato de contribuintes com indícios de sonegação do 
ISSQN, praticada mediante condutas de evasão fiscal; 4) ações fiscais de busca e apreensão de documentos, instruídas com mandados judiciais, para obtenção de documentos, livros e 
informações de contribuintes com indícios de sonegação do ISSQN; 5) elaboração de Autos de Notícia Crime dirigidos à Procuradoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, com a 
apresentação de provas e evidências de crimes de sonegação fiscal, para fins de oferecimento de ação penal; 6) definição de rotinas técnicas e administrativas para modelagem do aplicativo 
"AR Digital" no S-FISCAL, com a finalidade de automatizar os procedimentos de expedição e controle de notificações e intimações de contribuintes por via postal; 7) Emissão especial de 
Certificados da Dívida Ativa - CDA para cobrança judicial com informações de processo judicial; 8) Modernização da emissão dos Certificados de Dívida Ativa - CDA para facilitar e agilizar o 
processo de execução.

- Quantidade e valor das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa:
No presente bimestre, foram ajuizadas 6.570 (seis mil, quinhentas e setenta) ações, que totalizaram R$40.222.886,81 (quarenta milhões, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e seis 
reais e oitenta e um centavos),  perfazendo um montante, até o presente bimestre, no valor de R$ 2.822.626.501,53 (dois bilhões, oitocentos e vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil, 
quinhentos e um reais e cinquenta e três centavos).

- Evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa: 
Houve um acréscimo no valor de R$ 29.399.847,61 (vinte e nove milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais, e sessenta e um centavos) em relação ao bimestre 
anterior.



BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA

1º 820.821.617,00 820.281.494,44

2º 595.561.799,00

3º 556.999.560,00

4º 580.643.948,00

5º 689.046.320,00

6º 887.118.726,00

TOTAL 4.130.191.970,00 820.281.494,44

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 D.A., bem como da evolução do montante dos créd. tributários passíveis de cobrança admin.:

Fonte: Contadoria Geral do Município

(540.122,56)

 

 

 

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(art. 13 - L.C. 101/00)

(540.122,56)

 

Valores em Reais

1º BIMESTRE DE 2007

DIFERENÇA

COMPARATIVO CONSOLIDADO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

 

- Medidas adotadas no combate à evasão e sonegação fiscal:
1) acompanhamento fiscal no cumprimento das obrigações e regras de responsabilidade e substituição tributária instituídas pela Lei 8.725/03, junto às maiores 
empresas do comércio e indústria, com enfoque especial para as atividades de planos de saúde, instituições financeiras e concessionárias de veículos;2) 
Monitoramento de contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISSQN e inadimplência para com o parcelamento de débitos não lançados, para 
cobrança amigável e estímulo à regularização voluntária dos débitos levantados, ou indicação para lançamento de ofício, caso não satisfeita a obrigação;3) 
Diligências fora do município para verificação e apuração da instalação  de fato de contribuintes com indícios de sonegação do ISSQN, praticada mediante 
condutas de evasão fiscal; 4) ações fiscais de busca e apreensão de documentos, instruídas com mandados judiciais, para obtenção de documentos, livros e 
informações de contribuintes com indícios de sonegação do ISSQN; 5) elaboração de Autos de Notícia Crime dirigidos à Procuradoria de Defesa da Ordem 
Econômica e Tributária, com a apresentação de provas e evidências de crimes de sonegação fiscal, para fins de oferecimento de ação penal; 6) definição de 
rotinas técnicas e administrativas para modelagem do aplicativo "AR Digital" no S-FISCAL, com a finalidade de automatizar os procedimentos de expedição e 
controle de notificações e intimações de contribuintes por via postal; 7) Emissão especial de Certificados da Dívida Ativa - CDA para cobrança judicial com 
informações de processo judicial; 8) Modernização da emissão dos Certificados de Dívida Ativa - CDA para facilitar e agilizar o processo de execução.

- Quantidade e valor das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa:
No presente bimestre, foram ajuizadas 7.835 (sete mil, oitocentos e trinta e cinco) ações, perfazendo um montante, até o presente bimestre, de 
R$2.782.403.614,72 (dois bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e três mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), havendo, 
portanto, uma acréscimo de R$152.329.879,00 (cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais) em relação ao 
montante das ações ajuizadas até o bimestre anterior.
- Evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa: 
houve um acréscimo no valor de R$75.053.156,48 (setenta e cinco milhões, cinquenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em 
relação ao bimestre anterior, devido ao ajuizamento de ações para a cobrança da dívida ativa.


