
BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA

1º 994.557.476,00 983.208.658,85

2º 667.078.237,00 937.044.418,54

3º 633.163.251,00 676.765.357,41

4º 864.262.681,00 692.151.012,89

5º 957.544.470,00 689.517.919,70

6º 996.845.644,00

TOTAL 5.113.451.759,00 3.978.687.367,39

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.:

(11.348.817,15)

269.966.181,54

(172.111.668,11)

43.602.106,41

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

(137.918.747,61)

Valores em Reais

5º BIMESTRE DE 2008

DIFERENÇA

COMPARATIVO CONSOLIDADO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

(268.026.550,30)

- 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.

- Observação:
Não ocorreu, no presente bimestre, a frustração da meta bimestral de arrecadação tributária, conforme se verifica no Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária. Também não houve 
frustração da meta da receita da Dívida Ativa Tributária. A frustração da previsão para Receita de Capital, principalmente a Receita de Convênios, deveu-se, particularmente no presente bimestre, à 
vedação legal de Transferência de Capital em período eleitoral.
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