
BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA

1º 1.173.208.527,00 1.033.922.078,88

2º 823.918.522,00 770.364.750,73

3º 821.252.211,00 809.509.824,18

4º 873.511.230,00

5º 1.163.925.475,00

6º 1.460.394.199,00

TOTAL 6.316.210.164,00 2.613.796.653,79

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 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através do endereço www.pbh.gov.br , no link Contas Públicas .

COMPARATIVO CONSOLIDADO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

(139.286.448,12)

(53.553.771,27)

(11.742.386,82)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

(204.582.606,21)

Valores em Reais

3º BIMESTRE DE 2009

DIFERENÇA

Rejane Geralda Colini
Gerente de Contabilidade

CRCMG - 074.352/0-8

Luciano de Araújo Ferraz
Controlador-Geral do Município

Lucy Fátima de Assis Freitas
Secretária Municipal Adjunta de Contadoria

CRCMG - 054.612/0-1

Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito

Medidas adotadas no combate à evasão e à sonegação fiscal:

1) desconsideração de estabelecimentos fictícios; acompanhamento de grandes responsáveis tributários; 2) expansão da base de arrecadação do ISS - identificação de novas situações de sujeição 
passiva, importação de serviços, descaracterização de recolhimentos no regime de sociedade de profissionais e combate a elisão fiscal; 3) lançamento ISSQN Pessoa Jurídica automatizado em lotes: 
instituições financeiras, omissos, inadimplentes, estimativa e baixa; 4) monitoramento permanente do ISSQN pessoa jurídica, fonte e próprio; 5) controle de qualidade da Declaração Eletrônica de 
Serviços - DES: verificação eletrônica; 6) autuação automática de omissos de entrega e de irregularidades de escrituração da DES; 7) encaminhamento de autos de notícia crime ao Ministério Público, 
Promotoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária; 7) diligências fiscais realizadas a contribuintes/contabilistas responsáveis por  declarações com erro no preenchimento; 8) Monitoramento de 
contribuintes omissos DAMEF/VAF; 9) diligências com base nos maiores contribuintes em valor adicionado fiscal apurado no exercício anterior e recolhimento ICMS do exercício base, para apuração 
do VAF; 10) levantamento de notas fiscais de produtor, notas fiscais avulsas, fretes de autônomos, autuações fiscais e denúncias espontâneas de contribuintes de Belo Horizonte; 11) lançamento da 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e; 12) envio de comunicado, por e-mail a todos os contabilistas responsáveis por empresas de Belo Horizonte, da disponibilização do Manual de Orientação 
de Preenchimento da DAMEF/VAF no website da Prefeitura; 13) orientação específica aos maiores contribuintes em VAF e recolhimento de ICMS dos estabelecidos em Belo Horizonte.

Observação:

No presente bimestre, foram frustradas a meta bimestral de arrecadação tributária, conforme se verifica no Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária, e a meta de Receita de Dívida Ativa 
Tributária, prevista em R$22.296.351,00 e arrecadando-se R$19.512.083,34. Não obstante, tendo em vista as medidas postas em prática pela Administração no combate à evasão e sonegação fiscal 
acima elencadas, e uma vez que não ocorreram tais frustrações no mesmo período do exercício anterior, atribuímos esse cenário à retração da atividade econômica provocada pela crise financeira 
mundial, cujos reflexos já são notórios na economia brasileira.


