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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS PELAS MEDIDAS 

ADOTADAS NO COMBATE A EVASÃO E SONEGAÇÃO DE RECEITAS 
 
 
 
Os trabalhos realizados por esta administração em busca de medidas no 
combate da evasão e sonegação de receitas vem se intensificando, 
positivamente. Procuramos demonstrar as ações administrativas visando 
amenizar as dificuldades apresentadas em cada período de execução. Fazendo 
um resumo de tudo que foi abordado, podemos ressaltar que essa 
administração, buscou desde o início de seu mandato despertar na população, 
uma reflexão, a cerca da importância de um incremento da arrecadação 
tributária municipal como importante fonte de recursos para a obtenção de 
benefícios, tais como educação de qualidade, sistema de saúde pública 
eficiente, implantação de infraestrutura básica, segurança, enfim, muitas foram 
as medidas, e frutuosos foram os resultados, deixando-nos mais motivados a 
intensificar um trabalho na busca de novos resultados e novas metas. 
 
A missão da Administração Tributária é potencializar essa arrecadação, 
reforçando o cumprimento dos tributos previstos na lei. Nesse contexto, é preciso 
que ela retorne a sua função principal de zelar pela observância do pagamento 
dos tributos. O primeiro passo é a tomada de consciência dessa missão 
essencial. Cumprir a sua missão, que é mais dever do quê poder, pois quem paga 
corretamente seus tributos, tem o direito de exigir que o Fisco funcione 
efetivamente para cobrar dos evasores o que é devido, nos termos da lei. Dessa 
forma, para o crescimento da receita própria municipal, o ponto de partida correto 
é a discussão sobre o que deve ser feito na cidade. Colocados os valores 
necessários na proposta orçamentária, o passo seguinte é a aprovação por parte 
da Câmara Municipal do projeto de lei tributária que possam garantir a obtenção. 
Dessa receita própria suficiente para cobrir a diferença entre as necessidades e 
as transferências que veem do estado e do governo federal.  
 
A estratégia de administração prioriza o cumprimento voluntário das obrigações 
tributárias pela simplificação do sistema e elevação do risco por parte do evasor, 
ou seja, as cobranças decorrentes de tributação serão feitas de maneira 
amigável, propondo ao contribuinte opção de acordos e financiamentos ao seu 
alcance. 
 
Nesse sentido, o grande desafio dessa administração é, após conhecer, todos os 
contribuintes, empresas, imóveis, comerciantes informais, contadores, 
profissionais liberais, professores e instituições, assegurar um tipo de ação 
suficiente para influenciá-los no cumprimento voluntário de suas obrigações. Para 
tanto, é imprescindível uma rede de informações necessárias, que permita uma 
adequada classificação dos mesmos e suas dimensões, a fim de operacionalizar 
uma campanha de conscientização fiscal para o combate à sonegação e evasão 
de receitas no município de São Félix do Coribe- BA. 
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A exploração de forma conveniente do potencial de geração de receitas 
próprias exige a adoção de um conjunto de medidas políticas, organizacionais e 
administrativas, aliadas a uma estratégia adequada para sua implementação, 
para evitar que essas deficiências possam influenciar negativamente ou mesmo 
inviabilizar a melhoria na arrecadação dos tributos municipais. 
 
Em nível administrativo interno, a melhoria da receita depende dá atualização dos 
mecanismos de arrecadação, da recuperação dos valore reais dos imóveis e 
combate à sonegação e da modernização dos instrumentos de administração de 
seus principais tributos: IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS - Imposto 
Sobre Serviços; ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; ITIV- 
Imposto de Transmissão Inter-Vivos; TLF - Taxa de Licença para Funcionamento; 
e Taxas Diversas. A consecução desse esforço não é tarefa simples, pois não 
deve ser centrado somente no aumento da arrecadação, mas, principalmente, em 
arrecadar melhor, reduzindo ou eliminando eventuais iniquidades fiscais 
existentes e ampliando a base efetiva de contribuintes. No ano de 2018, a 
arrecadação já realizada tornou-se superior àquela, registrada no mesmo período 
de 2017.  
 
Esperamos para o exercício de 2019, um maior controle das fontes, geradoras de 
receitas, buscando de a melhor forma possível evitar a evasãb e a sonegação de 
rendimentos para os cofres públicos municipais, mesmo porque, tais rendimentos 
só beneficiaram a classe mais necessitada do povo de São Félix do Coribe. 
 
 
 
 
 

São Félix do Coribe, 31 de Dezembro de 2018. 
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