
ANEXO  V 

Evolução da dívida ativa e medidas de combate à sonegação e evasão fiscal. 

 

Art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/00 

 

EVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS 

Inscrições 2020 2021 2022 

Dívida Ativa  Tributária 
1.467.436,70 1.886.449,71 1.628.036,50 

Dívida Ativa Não Tributária 
107.208,76 185.213,13 87.064,46 

 

Estoque de Dívida Ativa  (final do 

exercício) 

2020 2021 2022 

Dívida Ativa Tributária 16.910.263,97 19.382.911,65 19.959.984,86 

Dívida Ativa Não Tributária 3.755.464,68 4.337.252,65 4.883.080,88 

 

 

AÇÕES DO EXECUTIVO NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA 

E COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO   

 

 - DA FISCALIZAÇÃO: temos a informar que a maior parcela da Receita do 

Município vem de fontes externas, através de transferências dos Governos da União e do Estado, 

sobre as quais a Administração Municipal não tem ação efetiva, limitando-se a registrá-las e 

controlar as suas aplicações.   

 

A receita própria, por força do sistema tributário nacional, limita-se aos impostos: 

IPTU, ITBI, ISSQN, IRRF, Contribuição de melhoria e Taxas. A Prefeitura mantém um quadro de 

fiscais, que visitam os estabelecimentos comerciais, verificando a sua regularidade junto ao fisco 

municipal, dá orientação e, se for o caso, aplicando as sanções cabíveis para que o custo não 

ultrapasse a arrecadação pelo princípio da economicidade.  

 

O IPTU tem recebido um tratamento diferenciado, com cadastro imobiliário 

implantado e com cobrança através de carnê. Embora não haja uma fiscalização direta em cada 

domicilio, nenhuma transação imobiliária é efetuada, sem a certidão de regularidade com o fisco 

municipal. 

 

DO COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO:  

 

A Prefeitura promove a cobrança dos tributos municipais, inicialmente em caráter 

amigável, através de correspondências de cobranças, avisos de débitos através de meio de 

comunicações digitais (E-mail, Whattsapp) existentes no Município.  

Esgotados as alternativas de cobranças e não tendo sucesso na cobrança da dívida, 

o Município efetua a cobrança judicial, para evitar a prescrição dos débitos. 

Cabe salientar que este último recurso é evitado por dois motivos: primeiro, porque 

os processos judiciais se arrastam por longo tempo, frustrando a intenção da Prefeitura de 



disponibilizar os recursos no menor tempo possível, e segundo, porque as dívidas, na sua grande 

maioria, são diminutas, não comportando a cobrança judicial, em face do seu elevado custo, o que 

torna a medida desgastante, deficitária e antieconômica. 

No ano de 2022, foi prorrogado o programa Municipal de REFIS de que trata a Lei 

Municipal nº 3.910, de 24 de maio de 2021, através do Decreto nº 1.081 de 27 de outubro de 2021, 

por mais 180(cento e oitenta) dias, possibilitando aos contribuintes em dívida ativa, regularizar seus 

débitos.  

Através da Lei Municipal n° 4.107, de 23 de dezembro de 2022, que “Dispõe sobre 

o parcelamento, a dação em pagamento, a revisão, o cancelamento e o cadastro de créditos 

tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa e dá outras providências”, que as 

parcelas do parcelamento ficou limitada a 1% de juros, não incidindo a correção mensal, facilitando 

assim, a negociação com o contribuinte. 

Dado o exposto cabe ressaltar que no exercício de 2022 o município arrecadou um 

montante de R$ 19.019.950,22 (dezenove milhões, dezenove mil, novecentos e cinquenta reais e 

vinte e dois centavos) de receita própria (IPTU, ITBI, ISSQN, IRRF, Contribuição de melhoria e 

Taxas) superando a projeção inicial orçamentária. 

Cabe ressaltar que, no exercício de 2022 em comparação com exercícios anteriores, 

houve uma redução de inscrições de dívida ativa. 

 

Departamento de Cadastros, Tributos e arrecadação do Município de Serafina Corrêa 13 de 

janeiro de 2023.   

 

 


