
BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA

1º 1.584.773.345,00 1.415.059.980,22

2º 1.187.243.479,00 914.646.618,02

3º 1.173.584.489,00 946.674.543,03

4º 1.252.438.261,00 941.859.260,15

5º 1.205.588.999,00 908.471.970,69

6º 1.333.533.638,00

TOTAL 7.737.162.211,00 5.126.712.372,11

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.:

(1.276.916.200,89)

(169.713.364,78)

(272.596.860,98)

(226.909.945,97)

(310.579.000,85)

(297.117.028,31)

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

5º BIMESTRE DE 2011
(art. 13 - L.C. 101/00)

Valores em Reais

DIFERENÇA

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; 8) diligências fiscais realizadas a contribuintes/contabilistas 
responsáveis por  declarações com erro no preenchimento; 9) Monitoramento de contribuintes omissos DAMEF/VAF; 10) diligências com base nos maiores contribuintes em valor 

Este demonstrativo estará disponível no portal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através do endereço www.pbh.gov.br , no link Contas Públicas .
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responsáveis por  declarações com erro no preenchimento; 9) Monitoramento de contribuintes omissos DAMEF/VAF; 10) diligências com base nos maiores contribuintes em valor 
adicionado fiscal apurado no exercício anterior e recolhimento ICMS do exercício base, para apuração do VAF; 11) levantamento de notas fiscais de produtor, notas fiscais avulsas, fretes 
de autônomos, autuações fiscais e denúncias espontâneas de contribuintes de Belo Horizonte; 12) lançamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e; 13) 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; 14) orientação específica aos maiores contribuintes em VAF e recolhimento de ICMS dos estabelecidos em Belo Horizonte.

Justificativa:

A frustração verificada em relação às metas previstas foi diretamente impactada pela execução do montante de Receita Arrecadada em relação à estimativa de previsão, em especial 
pelas Receitas de Capital, notadamente , Operações de Crédito , Alienação de Bens e Receitas de Convênios, as quais encontram-se em fase de aprovação/liberação.


