
 

 

 
 

 
 

ANEXOS DA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 02/2013 – TCM 

 
 

XIV – Declaração da dívida ativa 
inscrita, cobrada e prescrita no 
exercício, especificando os valores 
alusivos aos créditos de natureza 
tributária e não tributária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercício – 2017 
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h, Prefeitura de 

;, Fortaleza 
Instituto de Previd~ncia 
do Munidpio 

Ofício nº 001 /2018 -SUP/IPM Fortaleza, 03 de janeiro de 2018. 

limo. Sr. 

Jurandir Gurgel Gondim Filho 

Secretário Municipal de Finanças 

Nesta. 

Assunto: Posição da Dívida Ativa 

Senhor Secretário, 

/,::=--- .. · ... 

~
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Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta ao Ofício nº 1132/2017 - SEFIN

GS, datado em 28 de dezembro de 2017, estamos informando a V.Sª., abaixo discriminado, o 

valor da Dívida Ativa da Carteira Habitacional do IPM, dos contratos em execução 

hipotecária: 

Informamos ainda, que o saldo devedor dos contratos ativos da carteira habitacional 

até o dia 31/12/2017 é de R$ 4.112,52 (quatro mil, cento e doze reais e cinquenta e dois 

centavos). 

SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31.12.2016 

SALDO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM 31/12/2016 

SALDO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA EM 31/12/2016 

(+) TOTAL DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 

INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA EM 31/12/2017 

INSCRIÇÃO DA DIVIDA A TIVA NÃO TRIBUTARIA EM 31 /12/2017 

(-) VALOR PRESCRITO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 

Rua 24 de Maio, 1479 · Benfica · CEP 60.020-001 Fortaleza, Ceará, Brasil 

85 3252-3841 

1.131.468,86 

0,00 

0,00 

0,00 



PRESCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM 31 /12/2017 

PRESCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA EM 31/12/2017 

(-) VALOR REMIDO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 

REMISSÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM 31/12/2017 

REMISSÃO DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA EM 31/12/2017 

(-) VALOR ARRECADADO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 

ARRECADAÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM 31/12/2017 

ARRECADAÇÃO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA EM 31/12/2017 

(=) SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31.12.2017. 

SALDO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM 31/12/2017 

SALDO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA EM 31/12/2017 

Prefe itura de 

Fortaleza 
Instituto de Previdência 
do Município 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.131.468,86 

0,00 

Ricardo César Xavier Nog eira antiago 

Superintendente d 1PM Diretor Administrativo - Financeiro do 1PM 

Rua 24 de Maio, 1479 · Benfica · CEP 60.020-001 Fortaleza, Ceará, Brasil 

85 3252- 3841 
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Prefe it ura de 

f fortaleza 
Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania 

Ofício nº. 0005/2018 - GP Fortaleza ( CE), 04 de janeiro de 2018. 

,\o Exmo. Sr . 

.Ju.randir Gurgel Gondim Filho 

~; ,ecretária de Finanças do Município - SEFIN 

~:,ccrdário Municipal de Finanças 

R.i::t General Bezerril, 755 - Centro 

CEP: 60.055-100 - Fortaleza - CE 

],J·e:~.ta 

A:i:mnto: Dívida Ativa da AMC. 

~:,cn.hor Secretário, 

·1 
.l, Conforme solicitado no Ofício 1.131/201 7 - SEFIN - GS, informamos os valores da Dívida 

.Ativa da AMC, para que sejam lançados na movimentação da dívida ativa durante o exercício de 

'.!() ', 7, conforme abaixo discriminado: 
. 

. ~ LDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31/12/2016 ---
SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRJBUTÁRIA EM 31/1 2/2016 -
SALDO DA DÍVIDAATfVA NÃO TRIBUTÁRJA EM 31 /1 2/2016 

··-
1· 

.• 1.. 
-j TOTAL DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 

·- · 
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRJBUTÁRJA EM 31/12/2017 

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRJBUTÁRIA EM 3 l/12/2017 

I' •• ) VALOR PRESCRITO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 

PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRJBUTÁRIA EM 31/12/2017 ---
. PRESCRJÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2017 

) VALOR REMETIDO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 

REMISSÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2017 . 
REMISSÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2017 

··-· 
(. l VALORARRECADADO DA DÍVIDA ATIVA EM 201 7 

ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRJA EM 31/12/2017 

ARRECADA CÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2017 
(, .. :... J. SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31.12.2017 

SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRJAEM 31/12/201 7 -·-
SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 3}1[2/2017 

·- · ., 
tt :n ciosamente, '.d . 1,~ 

Francisco Arce\ no Araújo Lima 

Superintendente da AMC 

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania 
~ Av. Desembargador Gonzaga, 1630 - Cidade dos Funcionários • CEP 60823012 

Fortaleza, Ceará, Brasil 
(85) 34339700 

1.967.759,02 

1.967.759,02 

' 

1.967.759,02 

1.967.759,02 



CI Nºoft 12018 CGETI/PRODAT 

Exmo Sr. 
Dr. Juraci Mourão Lopes Filho 
Procurador Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa 

Prezado Senhor, 

= 

/ 

1 

1 'j 
Cl 
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Conforme solicitado pela PRODAT, enviamos as informações referentes ao sistema de dívida ativa. 

Informo que os dados apresentados neste relatório contém as informações processadas pela 
CGETI/PGM até 31 /12/2017 conforme solicitado, migrações realizadas após este período, não estão 
contempladas nessas informações. 

Durantes a realização destas migrações, vale destacar algumas observações feitas em relação ao 
SIMAT para o processamento dos dados, tais como: 

1 - Foi identificado uma distorção à maior no somatório das taxas de juros (SELIC e IPCAe) 
acumuladas entre a PGM e a SEFIN, o que acarretou em uma diferença no somatório final dos débitos 
enviados pela SEFIN; 

2 - Foram utilizados os padrões de cálculos informados pela SEFIN para a migração dos débitos; 

3 - Nas migrações de autos de infração, não foi identificado a legislação que regulamentasse as 
fórmulas para calcular os débitos anteriores a 1998, sendo replicado para o sistema ePGM as fórmulas 
atuais do SJMAT 

4 - Foram identificados inscrições prescritas no Ato do requerimento de inscrição na Dívida Ativa, 
estas foram marcadas no ePGM com a informação da prescrição referente a data em que a mesma de fato 
ocorreu; 

Informamos ainda que existem algumas migrações que estão pendentes da sua efetivação e que não 
estarão presentes neste relatório, uma vez que ainda não estão disponíveis para qualquer tipo de negociação 
no sistema da PGM, estas migrações são as seguintes: 

Migração de inscrições com falhas cadastrais pela SEFIN; 

Migração dos Créditos da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SE UMA ; 

Considerando as observações acima, seguem as informações solicitadas: 

TOTAL DE INSCRIÇÕES NA DIVIDA ATIVA ATÉ DURANTE O ANO DE 2017 FOI: 

IPTU: 240651 

ISS: 139653 

Í 



ITBI: 30 

TCM: 1 

OUTROS TRIBUTOS: O 

VALORES PRESCRITOS NA DIVIDA ATIVA ATÉ 31/12/2017: 

IPTU: R$ 24.988.289,89 

ISS: R$ 3.193.862,19 

ITBI: R$ 8.978,37 

OUTROS TRIBUTOS: R$ 842,70 

VALOR REMIDO DADIVIDAATIVAATÉ 31/12/2017 

REMISSÃO DADIVIDAATIVA TRIBUTÁRIA-IPTU: R$ 45.837.578,73 

REMISSÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ISS: R$ 5.933.919,94 

REMISSÃO DADIVIDAATIVA TRIBUTÁRIAITBI: R$105.509,80 

REMISSÃO DADIVIDAATIVANÃO TRIBUTÁRIA: R$ 0,00 

VALOR ARRECADADO DA DIVIDA ATIVA EM 2017: 

DIVIDAATIVA TRIBUTÁRIA: R$ 60.763.398,81 

DIVIDAATIVANÃO TRIBUTÁRIA: R$ 0,00 

SALDO DA DÍVIDA ATIVA ATÉ 31/12/2017: 

DIVIDAATIVA TRIBUTÁRIA: R$ 3.626.364.384,78 

._ DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: R$ 13.127.964,21 

Em 2017, a PRODAT inscreveu na Dívida Ativa o seguinte valor: 

= 

VALOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PELA PRODAT EM 2017: R$ 482.504.795,77 

.- :-, 
_. ... ···": / ,,. .... . ..,,. 

·~ 

Informo ainda que existem créditos não inscritos que encontram-se na fase de Requerimento, sendo 
estes os seguintes valores: 

SALDO DA REQUERIMENTOS PENDENTES DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA: R$ 
1.727.146.492,19 
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No tocante aos valores Prescritos, em virtude de alguns créditos que estav~ -a-8-~ aria 
Municipal das Finanças e foram enviados par~ ~nscriç~o n,a _Dívida ~~iva jf ultrapas~arem ? pra~o de ~~~Ji~>-, 
par~ a PGM, que atualmente co~fo:111e? Codi_go Tnbutano Mumcipal e de 30(tnnta) dias, tive~o:~~que~···~ 
~bnr. e~ta regra yara recebe~ tais mscnções, isto acarretou no fato em que a PGM recebeu .a1gu~ 'if' 

mscnçoes presentas em seu sistema. ( f\,. ./' e 

'' ..... . / _':, 

Informo ainda que, foram migradas durante o ano de 2017, inscrições da SEFIN para a PGM que já 
haviam sido inscritas em anos anteriores, correspondente ao seguinte valor: 

VALOR DE INSCRIÇÕES MIGRADAS EM 2017 JÁ INSCRITAS PARA A PGM: R$ 1.637.757.663,63 

Por fim, informo ainda que os valores apresentados podem sofrer alterações, tendo em vista o 
volume diário de recebimento de ofícios enviados pela SEFIN solicitando cancelamentos de inscrições, 
dentre os motivos estão o pagamento do contribuinte ter sido concretizado durante o período de 
transferência da inscrição para a PGM ou alterações no lançamento do crédito. 

Atenciosamente, 

~ é"MJÃ~ V:.v.M. ~ ~ 
Karlos Emanuel Vieira de Freitas 
Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação 



Despacho nº 02/2018 - PRODAT 
Processo P003579/2018 

DESPACHO 

Os presentes autos cuidam do Ofício nº 1133/2017/SEFIN - GS, da lavra do 

limo. Sr. Secretário das Finanças do Município de Fortaleza dirigido ao Procurador-Geral 

do Município, pelo qual requer informpções sobre os valores da Dívida Ativa atualmente 

administrada por esta Procuradoria da Dívida Ativa - PRODAT, a fim de compor o 

Balanço Geral do Município. É informado que o saldo da Dívida Ativa em 31/12/2016 era 

de R$ 1.593.734.039,32 (um bilhão, quinhentos e noventa e três milhões, setecentos e 

trinta e quatro mil, trinta e nove reais e trinta e dois centavos. A partir daí é requerido o 

segu inte: a) total de inscrições realizadas pela PRODAT em 2017; e) valores prescritos 

na PRODAT em 2017; d) valores remidos pela PRODAT em 2017; e) valor arrecadado 

também pela PRODAT em 2017; e f) saldo da dívida com a PRODAT em 31/12/2017. 

Antes de detalhar os números da maneira requerida , é preciso consignar 

informações que já são de conhecimento de ambos os gestores, inclusive considerando 

o Despacho nº 01/2017-PRODAT, proferido no processo P490846/2016, relativamente 

à situação da Dívida Ativa gerida pela PRODAT em 2016. Naquela ocasião, foi informado 

ter sido migrada para a PGM parte da dívida ativa, que, em 31/12/2016, perfazendo o 

montante de R$ 1.538.509.412,41 (um bilhão, quinhentos e trinta e oito milhões, 

quinhentos e nove mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e um centavos). Destaque

se que referidos valores se referiam apenas a parte da Dívida Ativa , em relação 

basicamente a créditos de autos de infração e parcelamentos inadimplidos no âmbito da 

SEFIN, porquanto ainda se estava a realizar a migração paulatina prescrita pelo art. 4° 

da Lei Complementar nº 171/2014. 

Havia, portanto, elevada quantidade de créditos ainda geridos pela Secretaria 

das Finanças naquela ocasião, porquanto restavam "ser enviados para a PRODAT os 

créditos de IPTUjá ajuizados, acordos em parcelamento, parcelamentos de contrib · tes 

sem cadastro único e ITBI, que já estão inscritos", entre vários outros crédito 

Avenida Santos Dumont, 5335 • Papicu • CEP 60175-047 Fortaleza, Ceará, Brasil 
85 3234-7666 
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Junta-se cópia do referido despacho para que se rememore seu in ei ~6--tJ;or,-qu ' . . 
- ,?. ceF1r:a 

historia o início da migração da dívida e os valores nele indicados. /,0:.;~~ ;j, 1 

' '·· _f)]_-) \ 
Na ocasião, indicou-se como prazo final para completa migração da Dívid~, À i'Va--~ 1 

1 

' I 

para a PRODAT o mês de julho de 2017. Foi necessário um pouco mais de te~ pa, ~-/ 

inclusive para receber novos pedidos de inscrição referentes ao ISS declarado e não 

pago. Foram realizados levantamentos no sistema SIMAT-SEFIN do que se 

consideravam todos os créditos da Dívida Ativa segundo as divisões indicadas na 

Portaria Conjunta PGM-SEFIN 001/2015 e foram eles enviados para PRODAT. 

Assim, tem-se que foram enviados para inscrição e efetivamente inscritos pela 

PRODAT o montante de R$482.504.795,77 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, 

quinhentos e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). 

Foram enviados para inscrição e ainda estão pendentes de análise a importância de 

R$1.727.146.492, 19 (um bilhão, setecentos e vinte e sete milhões, centro e quarenta e 

seis mil, quatrocentos e noventa e·dois reais e dezenove centavos) . 

Foram transferidos como já inscritos pela SEFIN a importância de R$ 

1.637.757.663,63 (um bilhão, seiscentos e trinta e sete milhões, setecentos e cinquenta 

e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). 

Isso merece atenção porque somando esse valor migrado como já inscrito pela 

SEFIN com o que foi transferido também como inscrito em 2016 supera e muito o que 

foi indicado no referido ofício nº 1133/2017/SEFIN para o saldo em 31/12/2016. 

Ademais, não é possível afirmar com segurança que os valores atualmente 

informados pela PRODAT sejam a integralidade da dívida ativa inscrita e migrada para 

este órgão, pois não são raros casos de contribuintes com créditos executados pela 

Procuradoria Fiscal que, no entanto, não foram enviados ou sequer constam no antigo 

sistema SIMAT-SEFIN. 

São exemplos disso os créditos das CDAs 1020, 1021 e 1022, todas de 1999, 

que já naquele período perfaziam a significativa importante de R$ 4.945.032,35 (quatro 

milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) ; 

R$ 8.563.881,50 (oito milhões, quinhentos e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e 

um reais e cinquenta centavos) e R$1 1.893.394,44 (onze milhões, oitocentos e nov~ 

Avenida Santos Dumont, 5335 • Papicu • CEP 60175-047 Fortaleza, Ceará, Brasil 
85 3234-7666 



e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta 

respectivamente. 

Foram solicitadas informações a esse respeito por meio do processo nº 

P001413/2017.Conforme CI 002/2018-COGETI, tais CDAs são anteriores ao referido 

sistema SIMAT, pelo que não constam em seu banco de dados, o que leva a crer que 

não constaram na contabilidade até então. Referidos créditos serão, muito 

provavelmente, saneados ao longo de 2018, sendo lícito se acreditar que existirão 

outros, ainda que em menor valor. 

Merece menção ainda uma grande quantidade de créditos, inscritos ou não, que 

foram enviados para migração, mas que foram rejeitados na PRODAT, por . não 

atenderem aos requisitos básicos para inscrição, conforme exigido pelo art. 200 do 

Código Tributário Municipal. Espera-se o saneamento desses requerimentos por parte 

da SEFIN para que sejam migrados para a PRODAT. Isso vale ser destacado, porquanto 

certamente impactará no balanço do próximo ano. 

Por fim, tal qual no ano passado, foram refugados por nosso sistema 

requerimentos de inscrições de créditos prescritos, cuja informação deve ser tratada pelo 

órgão de origem. 

Feitas essas considerações informa-se, com fundamento na CI nº 04/2018 

CGETI-PRODAT, que o valor inscrito em Dívida Ativa pela PRODAT foi de R$ 

482.504.795,77 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e quatro mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). 

Foi editada a Lei nº 10.607/2017 que institui o Programa de Regularização Fiscal 

de Fortaleza - PRFOR, concedendo descontos de encargos financeiros como incentivo 

ao adimplemento tributário, o que ocasionou remissões de valores inscritos referentes a 

esses encargos acessórios aos seguintes tributos nas seguintes importâncias: 

a) Remissão de encargos de dívida tributária IPTU: R$ 45.837.578,73 (quarenta 

e cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e oito 

reais e setenta e três centavo~ ~ . 

Avenida Santos Dumont, 5335 • Papicu • CEP 60175-047 Fortaleza, Ceará, Brasil 
85 3234-7666 
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b) Remissão de encargos de dívida tributária ISS: R$ 5.933.919,94_- tcihco·· '··T_ 

milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e dezenove ~~ 
noventa e quatro centavos). 

c) Remissão de encargos de dívida tributária ITBI: R$105.509,80 (cento e cinco 

mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos). 

Em face disso, a dívida ativa administrada pela PRODAT em 31/12/2017 é a 

seguinte: 

a) Dívida Ativa Tributária: R$ 3.626.364.384,78 (três bilhões, seiscentos e vinte 

seis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro 

reais e setenta e oito centavos) . 

b) Dívida Ativa Não Tributária: R$13.127.964,21 (treze milhões, cento e vinte e 

sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) 

Prescreveram valores que estavam abaixo do piso de ajuizamento da execução 

fiscal ou por outras razões esparsas, como a impossibilidade de executar o sujeito 

passivo em razão de prévia decisão judicial no sentido de sua ilegitimidade. Os 

montantes são os seguintes: 

a) IPTU: R$24.988.289,89 (vinte e quatro milhões, novecentos e oitenta e oito 

mil , duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos); 

b) ISS: R$ 3.193.862, 19 (três milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e 

sessenta e dois reais e dezenove centavos) ; 

c) ITBI: R$ 8.978,38 (oito mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e oito 

centavos); 

d) Outros tributos: R$ 842,70 (oitocentos e quarenta e dois reais e setenta 

centavos. 

Por fim, com relação aos ajustes para perdas, realizamos estudos com relação 

ao arrecadado e administrado ao longo do ano de 2017, único período em que esta PRODAT 

geriu a quase totalidade da dívida, com a disponibilização de dados passíveis de análise. 

Diante disso, foi tomado o valor arrecadado de R$ 60.763.398,81 (sessenta ~ 
milhões, setecentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e,n~:~ 

centavos) e pormenorizado os valores arrecadados em atenção ao ano do lançame? ~ 

Avenida Santos Dumont, 5335 • Papicu • CEP 60175-047 Fortaleza, Ceará, Brasil 
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porquanto a arrecadação não é linear para dívidas com prazos de vencimentos difereotes. 

Tais valores foram cotejados com o montante total da dívida do respectivo exercício para obter 

um percentual estimado de arrecadação para o próximo ano também por faixas de exercício, 

extraindo daí o percentual geral. É o que demonstra a tabela abaixo em que se descrimina a 

expectativa de receita, de onde pode se extrair o devido contingenciamento: 

Percentua 
1 

Arrecadad 

Exercício Valor Arrecadado Saldo da divida em Valor da Divida Sem oem 

do Débito em 2017 Dez/2017 considerar relação ao 
arrecadação de 2017 valor da 

Divida do 
Ano do 
Débito 

1990 R$ 420,00 
1991 R$ 2.556,00 
1992 R$ 36.656,00 
1993 R$ 320,00 
1994 R$ 9.506,00 
1995 R$ 1.782,97 R$ 11.788.018,00 R$ 11.789.800,97 0,02% 
1996 R$ 6.925,58 R$118.724.258,00 R$118.731.183,58 0,01% 
1997 R$ 16.220,86 R$ 135.119.464,00 R$ 135.135.684,86 0,01% 
1998 R$ 104.810,99 R$ 300.962.063,00 R$ 301.066.873,99 0,03% 
1999 R$ 239.659,46 R$ 358.803.710,00 R$ 359.043.369,46 0,07% 
2000 R$ 118.918,22 R$ 324.503.088,00 R$ 324.622.006,22 0,04% 
2001 R$ 1.582.895,75 R$ 108.825.071,00 R$110.407.966,75 1,43% 
2002 R$ 59.792,18 R$ 105.340.284,00 R$ 105.400.076, 18 0,06% 
2003 R$ 630.648,43 R$ 145.183.328,00 R$ 145.813.976,43 0,43% 
2004 R$ 262.908,67 R$ 502.884.622,00 R$ 503.147.530,67 0,05% 
2005 R$ 401.559,26 R$ 280.299.191,00 R$ 280.700.750,26 0,14% 
2006 R$ 447.106,93 R$ 89.955.568,00 R$ 90.402.674,93 0,49% 
2007 R$ 3.784.091,09 R$ 153.546.751,00 R$ 157.330.842,09 2,41% 
2008 R$ 333.149,70 R$ 106.621.613,00 R$ 106.954.762,70 0,31% 
2009 R$ 1.984.126,82 R$ 100.521.137,00 R$ 102.505.263,82 1,94% 
2010 R$ 896.979,35 R$ 51 .186.139,00 R$ 52.083.118,35 1,72% 
2011 R$ 1.644.303,05 R$ 183.922.638,00 R$ 185.566.941,05 0,89% 
2012 R$ 1.907.729,52 R$ 72.464.974,00 R$ 74.372.703,52 2,57% 
2013 R$ 2.530.916,73 R$101 .112.110,00 R$ 103.643.026,73 2,44% 
2014 R$ 11.140.363,06 R$113.679.874,00 R$ 124.820.237,06 8,93% 
2015 R$ 8.395.716,13 R$ 113.465.048,00 R$121 .860.764,13 6,89% 
2016 R$ 22.728.061,05 R$ 124.634.910,00 R$ 147.362.971,05 15,42% 
2017 R$1 .523.921,40 R$ 35.899.016,00 R$ 37.422.937,40 4,07% 

R$ 
R$ 60.742.587,20 3.639.492.333,00 R$ 3. 700.185.462,20 .---: 

Perspectiva de percentual de Retorno em 2018 1,52% 

~ 
Avenida Santos Dumont, 5335 • Papicu • CEP 60175-047 Fortaleza, Ceará, Brasil 
85 3234-7666 

Previsão de 
Arrecadação em 

2018 

R$ 1.782,70 
R$ 6.925,18 

R$ 16.218,92 
R$ 104.774,50 
R$ 239.499,49 
R$118.874,65 

R$ 1.560.202,10 
R$ 59.758,26 

R$ 627.920,86 
R$ 262.771 ,30 
R$ 400.984,81 
R$ 444.895,66 

R$ 3.693.076,86 
R$ 332.111 ,98 

R$ 1.945.721,39 
R$ 881.531 ,50 

R$ 1.629.732,93 
R$ 1.858.794,47 
R$ 2.469.112 ,87 

R$ 10.146.071,65 
R$ 7.817.285,09 

R$ 19.222.670,55 
R$ 1.461.864,90 

R$ 55.302.582,61 
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Vale ressaltar, no entanto, que houve pagamentos de dívida ativ~ adõs/ 

ainda na SEFIN, que não foram considerados no cálculo, por não serem dados administrados 

por esta PRODAT. Por esse motivo, aliado ao fato acima referido de que há, ainda, créditos 

residuais que ainda não foram transferidos para esta PRODAT, entendemos que a 

apresentação do contingenciamento não deve ficar a cargo unicamente deste órgão, 

merecendo também manifestação da SEFIN. 

Em face do exposto, entendemos que, com essas explicações e detalhamentos, 

será possível compor o balanço do Município. 

À consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral do Município. 

Fortaleza, 18 · neiro de 2018 

11 
raci Mourão Lopes Filho 

Procurador Chefe da PRODA T 

C~ bral 
Chefe da Célulá da Dívida Ativa -PRODA T 

Avenida Santos Dumont, 5335 • Papicu • CEP 60175-047 Fortaleza, Ceará, Brasil 
85 3234-7666 
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ANEXO CI CGETI/PRODAT 05/2018 

Exercício do Valor Arrecadado em Valor da Divida Sem Percentual Arrecadado em Previsão de 
Débito 2017 Saldo da divida em Dez/2017 considerar relação ao valor da Divida Arrecadação em 2018 arrecadação de 2017 do Ano do Débito 

1990 R$ 420,41 

1991 R$ 2.556,67 

1992 R$ 36. 656, 65 

1993 R$ 320,66 

1994 R$ 9.506,91 

1995 R$1 .782,97 R$ 11. 788.018,26 R$11.789.801,23 0,02% R$1 .782,70 

1996 R$ 6.925,58 R$118.724.258,21 R$ 118. 731 .183, 79 0,01% R$ 6.925, 18 

1997 R$ 16.220,86 R$ 135.119.464,96 R$ 135.135.685,82 0,01% R$ 16.218,92 

1998 R$ 104.810,99 R$ 300.962.063, 15 R$ 301.066.874, 14 0,03% R$104.774,50 

1999 R$ 239.659,46 R$ 358.803.710,98 R$ 359.043.370,44 0,07% R$ 239.499,49 

2000 R$ 118.918,22 R$ 324.503.088,57 R$ 324.622.006,79 0,04% R$ 118.874,65 

2001 R$1.582.895,75 R$108.825.071,41 R$ 110.407.967, 16 1,43% R$ 1.560.202, 10 

2002 R$ 59.792, 18 R$ 105.340.284, 11 R$ 105.400.076,29 0,06% R$ 59. 758,26 

2003 R$ 630.648,43 R$ 145.183.328,80 R$ 145.813.977,23 0,43% R$ 627.920,86 

2004 R$ 262.908,67 R$ 502.884.622,23 R$ 503.147.530,90 0,05% R$ 262.771 ,30 

2005 R$ 401 .559,26 R$ 280. 299.191, 55 R$ 280. 700. 750,81 0,14% R$ 400.984,81 

2006 R$ 447.106,93 R$ 89.955.568, 14 R$ 90.402.675,07 0,49% R$ 444.895,66 

2007 R$ 3.784.091,09 R$153.546.751,77 R$ 157.330.842,86 2,41% R$ 3. 693. 076, 86 

2008 R$ 333.149,70 R$106.621 .613,90 R$ 106.954.763,60 0,31% R$ 332.111,98 

2009 R$1 .984.126,82 R$ 100.521 .137,30 R$ 102.505.264, 12 1,94% R$1.945.721 ,39 

2010 R$ 896. 979, 35 R$ 51.186.139, 17 R$ 52.083.118,52 1,72% R$ 881 .531,50 

2011 R$ 1.644.303,05 R$ 183.922.638,65 R$ 185.566.941,70 0,89% R$ 1.629.732,93 

2012 R$ 1. 907. 729, 52 R$ 72.464.974,68 R$ 74.372.704,20 2,57% R$ 1.858.794,47 

2013 R$ 2.530.916,73 R$ 101 .112.110,94 R$ 103.643.027,67 2,44% R$ 2.469.112,87 

2014 R$ 11.140.363,06 R$ 113.679.874,21 R$ 124.820.237,27 8,93% R$ 10.146.071,66 

2015 R$ 8.395. 716, 13 R$ 113.465. 048, 82 R$121 .860.764,95 6,89% R$ 7.817.285,09 

2016 R$ 22.728.061,05 R$ 124.634.910,98 R$ 147.362.972,03 15,42% R$ 19.222.670,57 

2017 R$ 1. 523. 921 , 40 R$ 35.899.016,90 R$ 37.422.938,30 4,07% R$ 1.461.864,90 

R$ 60.742.587,20 R$ 3.639.492.348,99 R$ 3. 700.185.474,89 -- ..8,$ 55.302.582,64 
Perspectiva do percentual de Retorno em 2018 1,52% /".:~: ··S ,, "-

'-'li_,, .. ,. 
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DESPACHO 

Os presentes autos cuidam de Ofício nº 11 50/2016-SEFIN .:.__ CCONT, da lavra 

do limo. Sr. Secretário das Finanças do Município de Fortaleza , pelo qual requer 

informações sobre os valores da Dívida Ativa atualmente administrada por esta 

Procuradoria da Dívida Ativa - PRODAT, a fim de compor o Balanço Geral do 

Município. É requerido o seguinte: a) saldo em 31/12/2015; b) Total de inscrições em 

2016; e) valores prescritos em 2016; d) valores remidos em 2016 ; e) valor arrecadado 

em 2016; e f) saldo em 31/12/2016. 

Antes de detalhar os números da maneira requerida , é preciso consignar 

informações que já são de conhecimento de ambos os gestores, em razão de outros 

expedientes emitidos por esta PRODAT ao longo de 2016, mas cuja reiteração e 

complementação se fazem pertinentes para fins de registro e consolidação . 

Consoante determinado pelo art . 4° da Lei Complementar nº 171/2014, a 

transferência da Dívida Ativa para esta Procuradoria Geral vem se dando de maneira 

paulatina, considerando o prazo de 12 meses ali estabelecido, com prorrogações. Foi 

fixado cronograma pela Portaria Conjunta nº 001/2015 , da lavra do Procurador-Geral e 

do Secretário das Finanças. Ajustes tiveram que ser feitos por razões técnicas, 

cons ignadas a seu tempo, devendo ser ressaltado que ainda há créditos pendentes de 

transferência , sobretudo os créditos de IPTU que já estão ajuizados e acompanhados 

pela Procuradoria Fiscal. Há ainda, principalmente, os créditos relacionados ao Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte mediante registro 

eletrônico na Secretaria das Finanças do Município, mas não pagos no vencimento. A 

pedido da própria Secretaria das Finanças, foi estabelecido o prazo máximo de envio 

desses créditos até julho de 2017, quando, então, se espera finalizar a completa 

transferência da Dívida Ativa para PR ODA T. 

No concernente ao que já foi transferido, houve lotes de remessas, iniciando-se 

pelos parcelamentos firmados pelo contribuinte perante a Secretaria das Fini:~ 

!~,~. Avenida Santos Dumont. 5335 • Papicu • CEP 60175-047 Fortaleza, Ceará , Brasil 
,. H5 3234-7666 

-,. 
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não pagos. Nesse primeiro instante, fo ram enviados tanto créditos já inscrfto.s 1e · ~ ,,/ 

. . .________ _ ____.. .... 
aJu1zados quanto créditos vencidos , mas ainda não inscritos, dada a prática até então :;-r·d~ ~-
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existente de só se proceder à inscrição para imediato ajuizamento da execução fiscíaI· -!i\i 
. F!i ~ 

após longo prazo de cobrança administrativa pela SEFIN. Assim, em 31 de março éf . ' · / u 

2016, começou-se a operar a transferência de informações dos créditos dessa

natureza a serem inscritos pela PRODAT. 

Nesse instante, fo i possível perceber e corrigir algumas inconsistências , tais 

como o modo de realizar o cálcu lo dos encargos moratórios, a contagem do prazo 

prescricional entre outras . Essa revisão ocasionou um aumento dos valores inscritos , 

daí, certamente , haverá divergência entre o que estava sendo registrado e escriturado 

pela SEFIN e, atualmente, se está a realizar pela PGM. 

Em seguida , em 20 de maio, passou-se a migrar o que já estava inscrito e em 

execução dos parcelamentos inadimplidos. 

No mês de dezembro, nas datas especificadas na CI anexa, originada do 

Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação desta PGM, após análise dos dados 

e preparação do sistema, foram enviados pela SEFIN créditos de autos de infração, 

inscritos e por inscrever, ISS do Simples Nacional e IPTU dos exercícios de 2012 a 

2015. 

Vale destacar algo importante: ao longo desse período, a SEFIN lançou com 

número e formato de Certidão da Dívida Ativa em seu próprio sistema (SIMAT) os 

créd itos enviados à PRODAT. Se essa era uma medida de controle, adotada 

pa liativamente no início em substituição ao requerimento de inscrição em dívida, 

é necessário que se a corrija e abandone esse método nesta já avançada fase de 

transferência. Em créditos relevantes e de valor elevado, julgados pelo Contencioso 

Adm inistrativo Tributário em face do Banco do Nordeste do Brasil , chegou-se a emiti r 

uma COA firmada pelo Gerente da CGDAT - SEFIN , o que só pode causar embaraços 

e questionamentos futuros , sem falar que tais débitos podem vir a ser submetidos às 

inconsistências de cálculos já detectadas em outros débitos. Trata-se de ato nu lo de 

pleno direito por vicio de competên~ 

lt,6._1\\. Avenida Santos Dumont, 5335 • Papicu • CEP 60175 047 Fortaleza, Ceará , Brasil 
j,'l' 85 3234 .. 7666 
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aJu1zados, acordos em parcelamento. parcelamentos de contribuintes sem cada :-..·, .,:{ \ 

único e ITBI, que já estão inscritos. Portanto, tais valores - também com riscos, dé s.~ \. 

inconsistências em permanecendo no SIMAT - devem ser buscados na própria SEFIN _,) / 
,(', 

para complementar o montante a constar no balanço do Município. 

Por fim , o ISS declarado e não pago, conquanto ainda não transferido, também 

não se tem informação de que já haja créditos inscritos em Dívida Ativa , ainda que no 

âmbito da SEFIN. A própria existência de inscrição em dívida deve ser comunicada a 

esta PRODAT também. 

Portanto, conquanto em 31 de dezembro de 2015 a PRODAT não tivesse 

qualquer crédito juridicamente lhe encaminhado, com as transferências de informações 

passadas ao longo de 2016 e aplicando os devidos cálculos é possível informar que 

atingiam o montante de R$1.275.212.512,10 (um bilhão, duzentos e setenta e cinco 

milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e doze reais e dez centavos). 

Ao longo de todo o processo de transferência, foram refugados pedidos de 

inscrição de créditos prescritos, pelo que deve ser buscado na SEFIN como foram 

registradas as respectivas baixas no seu próprio sistema, já que há informações 

prestadas em reunião de que se registram os mesmos como liquidados. 

Adernais, ao se realizar a devida contagem do prazo prescricional, foi possível 

inscrever e executar outros créditos, antes tidos por extintos pela prescrição. Diante 

disso, os créditos prescritos no âmbito desta PRODAT se referem apenas e tão 

somente àqueles abaixo do piso de ajuizamento ou que careceram de informação 
,,. 

complementar acerca do fim do prazo suspensivo pela perda do parcelamento 

inadimplido. Com efeito , o SIMAT não considerada , para efeitos de contagem de 

prescrição, o período de suspensão do crédito pelo parcelamento, contando o prazo 

initerruptamente desde a confissão operada quando do pedido de parcelamento. Nos 

créditos transferidos em que se foi possivel identificar a data do inadimplemento da 

terceira parcela - que segundo a legislação de regência importa a perda do 

parcelamento e, por via de consequência, da suspensão da exigibilidade -, foi feita a 

contagem desta data. Naqueles em que não foi possível identificar, seja pela PROD~ 

~(~ 

~"" Avenida Santos Dumont, 5335 • Papicu • CEP 60175-047 Fortaleza. Ceará, Brasil 
~i~ 85 3234-7666 
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considerados prescritos . ~, 

Considerando isso, os valores prescritos no ano de 2016 perfazem o 

montante de R$ 8.113.792,09 (oito milhões, cento e treze mil, setecentos e 

noventa e dois reais e nove centavos). 

Não houve qualquer remissão em créditos administrados pela PRODAT, que, 

por sua vez, inscreveu um total de R$ 263.296.900,41 (duzentos e sessenta e três 

milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos reais e quarenta e um 

centavos) . Conforme relatório do sistema da Dívida Ativa foi arrecadado no ano de 

2016 a importância de R$ 1.072.700,24 (um milhão, setenta e dois mil, setecentos 

reais e vinte e quatro centavos), o que se deve ao fato de a maioria dos valores 

terem sido transferidos no mês de dezembro do ano de 2016. 

Finalmente, o saldo da Dívida Ativa administrada pela PRODAT em 31 de 

dezembro de 2016 é de R$ 1.538.509.412,41 (um bilhão, quinhentos e trinta e oito 

milhões, quinhentos e nove mil. quatrocentos e doze reais e quarenta e um 

centavos). 

Destaque-se que há pedidos de inscrição oriundas na SEFIN que ainda estão 

em tramitação no controle de legalidade e higienização, nestes últimos se destacam 

autos de infração lançados antes do ano 2000. Portanto, há valores cuja inscrição foi 

requerida, mas ainda está sob análise no âmbito desta PGM sobre a possibilidade 

jurídica para tanto. 

Em face do exposto, entendemos que, com essas expl icações e 

detalhamentos, será possível compor o balanço do Município. 

À consideração Exmo. Sr. Procurador-Geral do Município. 

Fortal;~~016 

. l ulaci ~:urão Lopes Filho 
Procurador Chefe da PRODA T 

Ca~abral 
Chefe da Célula da Dívida Ativa -PRODA T 

I!:, Avenida Santos Dumont, 5335 • Papicu • CEP 60175-047 Fortaleza, Ceará , Brasil 
~~ 85 3234-7 666 
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ANO LXIII FORTALEZA, 06 DE SETEMBRO DE 2017 Nº 16.095 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DO PREFEITO 1 

LEI N° 10.607, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017. 

Estabelece o Programa de Re
gularização Fiscal de Fortaleza 
(PRFOR) e outras providências 
relativas à recuperação de cré
ditos tributários do Município. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

CAPÍTULO 1 
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1° - Esta Lei institui e disciplina o Programa 
de Regularização Fiscal de Fortaleza (PRFOR) e dá outras 
providências voltadas para a recuperação de créditos tributá
rios do Município. 

CAPITULO li 
DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL DE 

FORTALEZA - PR FOR 

SEÇÃOI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2° - O Programa de Regularização Fiscal de 
Fortaleza (PRFOR) visa a incentivar o pagamento de débitos 
de natureza tributária com o Município de Fortaleza, na forma 
estabelecida nesta Lei. Art. 3° - O Programa de Regularização 
Fiscal terá o prazo de vigência de até 3 (três) meses, com data 
de início estabelecida em Decreto do Chefe do Poder Executi
vo, sendo proibida a prorrogação. 

SEÇÃO li 
DOS BENEFÍCIOS DO PRFOR 

Art. 4° - As pessoas físicas ou jurídicas, contribu
intes ou não, do ISSQN, IPTU e ITBI, ficam dispensadas do 
pagamento total ou parcial de multas punitivas e moratórias e 
juros de mora, nos percentuais abaixo indicados, relativos aos 
créditos tributários respectivos, inscritos em Divida Ativa do 
Município ou com solicitacJio de inscrição constante do sistema 
da Procurado na ê;eral do Município até 31 de julho de 2017, 
ajuizados ou não, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 
31 de dezembro de 2016, desde que realizado o pagamento da 
obrigação tributária e os acréscimos, quando for o caso, em 
moeda corrente, com a observância dos seguintes critérios: 1 -
com redução de 100% (cem por cento) das multas punitivas, 
moratórias e dos juros de mora , se o valor da obrigação tributá
ria principal for pago, à vista , até o dia 29 de setembro de 2017; 
li - com redução de 90% (noventa por cento) das multas puni
tivas, moratórias e dos juros de mora, se o valor da obrigação 
tributária principal for pago, à vista, até 31 de outubro de 2017; 
Ili - com redução de 80% (oitenta por cento) das multas puni
tivas , moratórias e dos juros de mora, se o valor da obrigação 

tributária principal for pago, à vista , até 30 de novembro de 
2017; IV - com redução de 60% (sessenta por cento) 
das multas punitivas, moratórias e dos juros de mora, se os 
respectivos valores forem pagos em até 12 (doze) parcelas 
mensais e consecutivas, devidamente corrigidas na forma 
prevista no art. 87 da Lei Complementai Municipal nº 159, de 
23 de dezembro de 2013 (Código Tributário do Município de 
Fortaleza); V - com redução de 50% (cinquenta por cento) das 
multas punitivas, moratórias e dos juros de mora, se os respec
tivos valores forem pagos em até 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais e consecutivas, devidamente corrigidas na forma 
prevista no art. 87 da Lei Complementar Municipal nº 159, de 
23 de dezembro de 2013 (Código Tributário do Município de 
Fortaleza); VI - com redução de 40% (quarenta por cento) das 
multas punitivas, moratórias e dos juros de mora, se os 
respec;tivos valores forem pagos em até 30 (trinta) parcelas 
mensais e consecutivas, devidamente corrigidas na forma 
prevista no art. 87 da Lei Complementar Municipal nº 159, de 
23 de dezembro de 2013 (Código Tributário do Município de 
Fortaleza). § 1º - Para o crédito representado por COA com 
valor integral e consolidado por tributo, na data do requerimen
to de adesão, para cada pessoa física ou jurídica, superior a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), a adesão ao PRFOR somente 
se dará mediante o pagamento, à vista, de 20% (vinte por cen
to) do montante integral e consolidado, sendo aplicado ao saldo 
remanescente as disposições do caput e incisos deste artigo. § 
2º - A adesão prevista no § 1 ° somente poderá ser efetivada até 
15 de novembro de 2017. § 3° - A anistia prevista neste artigo 
aplica-se, inclusive, a créditos tributários de ISSQN de micro
empreendedores individuais, microempresas e empresas de 
pequeno porte. § 4° - O empresário ou a sociedade empresária 
que tiverem deferido o processamento da recuperação judicial , 
nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 09 de 
fevereiro de 2005, poderão aderir ao PRFOR nas condições 
estabelecidas nesta Lei. § 5° - Os créditos tributários de ISSQN 
decorrentes exclusivamente de penalidades pecuniárias por 
descumprimento de obrigação tributária e de multa autônoma, 
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 
2016, poderão ser pagos com base nos seguintes critérios: 1 -
com descônto de 80% (oitenta por cento) do seu valor original, 
se pago, à vista , até o dia 29 de setembro de 2017, com redu
tor de 100% (cem por cento) dos acréscimos de mora; li -
com desconto de 70% (setenta por cento) do seu valor original , 
se pago, à vista, até o dia 31 de outubro de 2017, com redutor 
de 90% (noventa por cento) dos acréscimos de mora; Ili - com 
desconto de 60% (sessenta por cento) do seu valor original , se 
pago, à vista, até o dia 30 de novembro de 2017, com redutor 
de 80% (oitenta por cento) dos acréscimos de mora ; IV - com 
desconto de 50% (cinquenta por cento) do seu valor original, se 
pago em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, 
desde que a primeira seja recolhida até o dia 30 de novembro 
de 2017 e as demais até o último dia útil dos meses seguintes, 
devidamente corrigidas na forma prevista no art. 87 da Lei 
Complementar Municipal nº 159, de 23 de dezembro de 2013 
(Código Tributário do Município de Fortaleza): V - com des
conto de 40% (quarenta por cento) do seu va lor original, se 
pago em até 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas, desde 
que a primeira seja recolhida até o dia 30 de novembro de 
2017 e as demais até o último dia útil dos meses seguintes, 
devidamente corrigidas na forma prevista no art. 87 da Lei 
Complementar Municipal nº 159. de 23 de dezembro de 2013 
(Código Tributário do Município de Fortaleza). Ar!. 5° - O valor 
de cada parcela do parcelamento sujeito ao PRFOR será 
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obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada pelo 
número de parcelas solicitadas, não podendo, no entanto, ser 
inferior a R$ 100,00 (cem reais). Parágrafo Único. O saldo 
devedor do parcelamento dos créditos previstos nesta lei, após 
o pagamento da primeira parcela , será acrescido, mensalmen
te, da Taxa SELIC, na forma do art. 87 do Código Tributário 
Municipal. Art. 6° - No período de adesão ao PRFOR, o parce
lamento realizado com base nesta lei poderá ser antecipada
mente liquidado de uma só vez, com os mesmos descontos 
previstos para o pagamento à vista, na conformidade do art. 4°. 
Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo também se 
aplica aos parcelamentos concedidos antes da vigência do 
PRFOR, tanto em relação às parcelas vencidas quanto às 
vincendas, bem como em relação aos parcelamentos cancela
dos por inadimplência ou qualquer outro motivo anteriormente 
ao PRFOR. Art. 7° - A opção pelo PRFOR implicará a adesão 
plena das condições previstas nesta Lei, com o cancelamento 
de eventuais descontos anteriormente concedidos em relacão 
ao débito. Art. 8° - Atendidos os requisitos para a concessão 
dos benefícios previstos nesta Lei, os créditos objeto do paga
mento à vista ou de parcelamento serão consolidados na data 
da adesão a este programa. Parágrafo Único. Compreende-se 
por dívida consolidada o somatório dos valores principais dos 
créditos a serem parcelados, multa e juros de mora e multa de 
caráter punitivo e demais acréscimos e encargos legais, devi
dos até a data da adesão. Art. 9° - As custas judiciais, recolhi
das junto ao Judiciário, os emolumentos extrajudiciais, a serem 
pagos diretamente aos cartórios, e os honorários advocatícios 
fixados no percentual de 5% (cinco por cento) serão pagos 
integralmente no ato da adesão ao PRFor, calculados estes 
com base no valor a ser recolhido ao Erário. Parágrafo único. 
Na hipótese prevista no art. 6°, no ato de adesão ao PRFOR, 
não serão cobrados honorários advocatícios, cujo valor sob 
idêntica rubrica tenha sido efetivamente pago quando por 
ocasião de parcelamento pretérito cancelado, não cabendo 
restituição do percentual pago a maior anteriormente. 

SECÃO Ili 
DAS CONDIÇÕES PÁRA ADESÃO AO PRFOR 

Art. 1 O - A adesão ao PRFOR será formalizada 
mediante requerimento da parte interessada, no qual constará 
termo simplificado de reconhecimento e confissão da dívida, 
acompanhado dos seg'uintes documentos: 1 - cópia simples do 
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documento de identificação e comprovante de inscrição no 
cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso; li -
cópia simples do ato constitutivo e aditivos, se for pessoa jurí
dica; Ili - procuração particular; na hipótese de mandatário; IV 
- comprovante de endereço emitido com antecedência de até 
60 (sessenta) dias; V - cópia simples de instrumento hábil de 
comprovação da propriedade e/ou posse do imóvel, em se 
tratando de IPTU e ITBI. § 1º -A opção pelo pagamento à vista 
importará na adesão tácita ao PRFOR, sendo dispensadas a 
assinatura do termo e a apresentação dos documentos descri
tos no caput. § 2º - O não atendimento aos requisitos previstos 
no caput e incisos deste artigo implicará o imediato bloqueio na 
emissão da quarta parcela, caso não sanada a pendência du
rante o prazo de vigência do PRFOR, tornando sem efeito o ato 
de adesão com o restabelecimento da dívida ao seu va lor origi
nal sem os benefícios da anistia previstos nesta Lei. 

SEÇÃO IV 
DO CANCELAMENTO DO PRFOR 

Art. 11 - O parcelamento formalizado com base 
no PRFOR será automaticamente cancelado, re tomando o 
crédito à situação anterior ao ato de adesão, considerando-se 
vencidas. imediata e antecipadamente, todas as parcelas não 
pagas, quando implementadas uma ou conjuntamente as se
guintes hipóteses: 1 - inadimplência ou atraso no pagamento 
de 3 (t_rês) parcelas, consecutivas ou não; li - existência de 
saldo devedor após a data de vencimento da última parcela. 

CAPÍTULO Ili 
DA REMISSÃO DE.CRÉDITOS 

Art. 12 - Ficam remitidos, de ofício, os créditos de 
natureza tributária e não tributária da Fazenda Municipal em 
cobrança judicial, parcelados ou não, decorrentes de fatos 
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2009, desde que o 
valor da causa constante da respectiva execução fiscal, atuali
zado até 30 de junho de 2015, seja inferior a R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) . Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo 
não autoriza a res tituição ou compensação de importância 
paga. Art. 13 - Fica autorizado o Poder Executivo a remitir em 
até 100% (cem por cento) dos créditos do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, que estejam 
inadimplidos na data de edição desta Lei, em favor de clubes 
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sociais, desde que atendidas as seguintes exigências: 1 - o 
clube social ceder ao Município de Fortaleza, sob condição 
suspensiva , por instrumento público próprio, devidamente re
gistrado na matrícula do imóvel , o direito de propriedade do 
bem imóvel de cuja propriedade, domínio útil ou posse; tenha 
sido fato gerador do imposto inadimplido, desde que o valor do 
mesmo seja igual ou superior ao montante do crédito tributário 
inadimplido na data da assinatura do instrumento de cessão; li 
- não requerer a isenção integral de que trata o art. 282, § 2º. 
Código Tributário Municipal; Ili - disponibilizar gratuitamente 
as suas instalações para a realização de eventos sociais, es
portivos e culturais, de interesse do Município de Fortaleza, 
conforme dispuser regulamento a ser expedido mediante De
creto; IV - requerimento formal do clube social à Secretaria 
Municipal das Finanças - SEFIN . § 1° - Na data do requerimen
to da remissão de que trata o presente artigo, será concedido 
moratória do crédito tributário inadimplido, o qual será extinto 
pela remissão após 20 (vinte) anos de cumprimento das exi
gências de que tratam os incisos I a Ili , acrescidas do paga
mento regular e em dia, do IPTU, devido a partir do exercício 
de 2018, duran te o mesmo período de 20 (vinte) anos. § 2º - O 
prazo de 20 (vinte) anos indicado no parágrafo anterior é redu
zido para 10 (dez) anos. caso o crédito tributário inadimplido, 
cuja remissão se requeira, seja inferior a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), na data do requerimento da remissão. § 3° - A 
condição suspensiva de que trata o inciso I deste artigo se 
verificará , tornando eficaz e plena a transferência da proprie
dade do imóvel ao Município de Fortaleza. na hipótese de o 
clube social que requerer a remissão de que trata este artigo 
ficar inadimplente por período superior a 90 (noventa) dias por 
créditos tributários de Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU, devidos a partir do exercício de 
2018. § 4° - A condição suspensiva também se verificará, caso 
o clube social deixe de atender às exigências dos incisos li e Ili 
deste artigo. § 5° - Implementada a condição suspensiva, será 
suspensa a moratório dos créditos e o Município de Fortaleza 
tomará para si a propriedade plena do imóvel , podendo transfe
ri-la para terceiro, de imediato, extinguindo o crédito tributário 
suspenso por dação em pagamento. § 6° - Enquanto não se 
verificar a condição suspensiva, o Município de Fortaleza não 
terá adquirido o direito de propriedade do bem imóvel objeto da 
cessão. § 7° - A remissão prevista neste artigo não ensejará 
direito à resti tuição do valor pago. § 8° - O valor do imposto não 
alcançado pela remissão deverá ser pago em espécie, confor
me estabelecido em regulamento. § 9° - Os processos de exe
cução fisca l, em que se discutem os débitos objeto da morató
ria e eventual, serão suspensos até que se verificar sua extin
ção pela dação em pagamento ou pela remissão, sendo reto
mados caso nenhuma destas hipóteses se verifique . § 1 O - Na 
hipótese da extinção mediante remissão, o clube social deverá 
pagar, na data da extinção do crédito tributário, as custas judi
ciais, incluídos os respectivos honorários fixados em juízo. 
§ 11 - I\Ja hipótese de extinção do crédito por dação em paga
mento. os honorários advocatícios devidos pelo clube social 
serão deduzidos do valor do bem dado em pagamento e trans
feridos para a Associação dos Procuradores da Administração 
Direta do Município de Fortaleza - APACEFOR, a fim de re
passe para os Procuradores do Município. Art. 14 - Fica autori
zado o Poder Executivo a remitir em até 100% (cem por cento) 
dos créditos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo
rial Urbana - IPTU que estejam inadimplidos, na data de edição 
desta Lei , em favor de clubes de futebol, mediante a cessão ao· 
Município de Fortaleza, sob condição suspensiva , por instru
mento próprio, de 40% (quarenta por cento) do direito de 
transmissão por televisão, rádio ou outros meios fixados nos 
atuais ~, futuros contratos que o respectivo clube firmar. § 1º -
Na dat.:i do requerimento da remissão de que trata o presente 
artigo, será concedida moratória do crédito tributário inadimpli
do, o qual será extinto pela rem issão, que será implementada 
após 1 O (dez) anos de cumprimento das exigências de que 
tratam os incisos I a Ili , acrescidas do pagamento regular e em 
dia, do IPTU, devido a partir do exercício de 2018. § 2° - A 
condição suspensiva verificar-se-á , tornando eficaz a cessão 
dos dir~itos de transmissão, na hipótese de o clube de futebol 
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plente por período superior a 90 (noventa) dias por ç:~~tl!i lo"S~ 
tributários de Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri_tôríal .. 
Urbana - IPTU, devidos a partir do exercício de 2018. § 3° >=: A -~ 
remissão prevista neste artigo não ensejará direito à restituiçãp · ,-
do valor pago. § 4° - O valor do imposto não alcançado pela 
remissão deverá ser pago em espécie, conforme estabelecido 
em regulamento. § 5° - Os processos de execução fiscal, em 
que se discutem os débitos objeto da moratória e eventual , 
serão suspensos até que se verificar sua extinção pela dação 
em pagamento ou pela remissão, sendo retomados caso ne-
nhuma destas hipóteses se verifique. § 6° - Na hipótese de 
extinção do crédito por dação em pagamento, os honorários 
advocatícios devidos pelo clube de futebol serão deduzidos do 
valor do bem dado em ·pagamento e transferidos para a Asso-
ciação ·dos Procuradores da Administração Direta do Município 
de Fortaleza - APACEFOR, a fim de repasse para os Procura-
dores do Município. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS · 

Art. 15 - Os créditos sob discussão judicial pode
rão ser objeto de pagamento conforme a disciplina do PRFOR, 
desde que o interessado desista de toda e qualquer ação que 
envolva o referido crédito, incluindo embargos à execução e 
recursos pendentes de julgamento, com expressa renúncia ao 
direito sobre o qual se fundam nos processos respectivos, 
protocolizando requerimento de extinção da ação corn resolu
ção de mérito, nos termos da alínea "e", inciso li do caput do 
art. 487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), e apresentando o respectivo comprovante à 
Procuradoria Geral do Município de Fortaleza, condicionando o 
sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as 
condições desta Lei. § 1° - No caso das ações promovidas por 
substituto processual, a desistência da ação-judicial prevista no 
caput deste artigo deverá ser formulada em relação ao substitu
ído. § 2° - O não atendimento da condição prevista no caput 
deste artigo implicará a anulação do tratamento concedido nos 
termos desta Lei, restaurando-se o débito ao seu valor original 
atualizado, com a inclusão de juros e multas, deduzindo-se os 
valores das parcelas que tenham sido eventualmente pagas. 
Art. 16 - Os recolhimentos realizados nos termos desta Lei 
constituem-se em confissão irretratável da dívida, não conferin
do ao sujeito passivo quaisquer direitos à restituição ou com
pensação de importâncias já pagas com o tratamento ora disci
plinado. Art. 17 - Para fruição dos benefícios previstos nesta 
Lei, não será exigido garantia à execução fiscal em relação aos 
créditos tributários ajuizados nem regularidade fiscal relativa
mente a outras obrigações tributárias: principal e acessória. Art. 
18 - Fica expressamente proibida a concessão de nova anistia 
a créditos tributários pelo prazo mínimo de 3 (três) anos. Art. 19 
- O Chefe do Poder Executivo poderá expedir os atos regula
mentares necessários ao fiel cumprimento desta lei. Art. 20 -
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, em 06 de setembro de 2017. Roberto 
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 

ATO N° 2423/2017 - GABPREF - O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, nó uso de suas atribuições 
legais. RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41. item I da Lei 
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Muni
cípio de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento 
de 02.01.1991, INÁCIO JOSÉ CRISÓSTOMO PRATA, do car
go em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRA
TIVO li, simbologia DAS-1, do(a) COORDENADORIA DE 
POUTICA AMBIENTAL, integrante da estrutura administrativa 
do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO 
AMBIENTE, a partir de 01/08/2017. Robe_rto Claudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe 
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MEMO Nº 004/2018 - CEGEDAT 

Ao Ilmo. Sr. 
V ALBERTO ALVES ABREU 
Gerente da Célula de Contabilidade 

Assunto: Referente à CI nº 01/2018-CECONT-COTEM. 

Senhor Gerente, 

Em atendimento à vossa solicitação constante na CI nº 01/2018-CECONT

COTEM, encaminhamos as informações pertinentes aos trabalhos realizados nesta SEFIN, no 

tocante a créditos tributários remidos e prescritos, no sistema informatizado, no exercício de 

2017. 

Esclarecemos, que com a Lei Complementar nº 171/2014 e o Decreto nº 

13.601/15, deu-se a mudança da Administração e Controle da Dívida Ativa Municipal, desta 

SEFIN, para a PGM. Assim nos exercícios de 2015 e 2016, foi transferido à Procuradoria Geral 

Municipal, através da Procuradoria da Dívida Ativa, todo acervo de créditos inscritos e passivos 

à inscrição, transferindo o total controle sobre a Dívida, sendo de nossa responsabilidade, a partir 

de então, levantar os créditos não pagos, remetendo-os à PRODAT, para a devida inscrição em 

dívida e adoção de cobrança pelas modalidades existentes. Fato que vem se consolidando e 

ocorrendo desde o final de 2016, sistematicamente. 

Portanto, durante todo o exercício de 201 7, a SEFIN não mais inscreveu nenhum 

crédito tributário, somente remeteu todos os tributos não pagos levantados via sistema, os quais, 

atendiam as disposições legais de inscrição. 

Nesse exercício, recebemos da Procuradora Geral do Município, alguns Ofícios 

solicitando a remissão de créditos tributários, em atendimento ao enquadramento legal. 

Inscrições que apresentavam créditos anteriores a 1994 (mil novecentos e noventa e quatro). 

Essas remissões atenderam as Leis nº 9.859/11 e 10.370/15. 

Então, atendendo aos Ofícios da PGM e, com o resultado das revisões cadastrais, 

tivemos, assim, uma remissão de R$ 111.017,45 ( cento e onze mil, dezessete reais e quarenta 

cinco centavos). Em anexo, alguns ofícios da PGM, para exemplificar. 

Secretaria Municipal das Finanças - Célula de Gestão da Dívida Ativa 
Rua General Bezerril , 755 •Centro• CEP 60.055-100 Fortaleza, Ceará, Brasil 
85 3105.11 92 
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Quanto ao item prescrição, temos as que tiveram origem através de Ofícios da 

PGM. São as prescrições intercorrentes, anexo algumas cópias de Ofício para exemplificar. 

Totalizando um valor de R$ 831.924,60 (oitocentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e 

quatro reais e sessenta centavos). 

Buscando atender as determinações constantes na Instrução Normativa nº 01/2010 

e na Resolução nº 08/2014, do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, 

extinto, mas com as funções e legislação exercidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado 

do Ceará, temos a informar o que segue: Tivemos uma única remessa para inscrição em dívida 

ativa formalizada por esta Secretaria das Finanças. Trata-se do Acórdão 4239/16, da ex-Gestora 

Eveline de Sousa Ferreira, encaminhado, através do requerimento 254/2017, à Procuradoria 

Geral do Município. 

Acusamos, ainda, alguns pagamentos dos Acórdãos 2403/15, em nome de José 

Ciro Sampaio Nepomuceno Sobrinho e, Acórdão 11482/08, em nome de Maria de Fátima 

Mesquita da Silva. 

Para tanto, anexamos os Anexos II, III e IV, após recebermos os dados referidos, 

através de Relatórios da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município. 

Após o exposto acima, temos a informar as seguintes prescrições e remissões, 

realizadas no âmbito da Secretaria das Finanças do Município. 

Prescrição de IPTU solicitada pela PRODAT/PGM 831.924,60 

Remissão de IPTU solicitada pela PRODAT/PGM 111.017,45 

TOTAL 942.942,05 

Esclarecemos que durante o exercício de 2017 e dando prosseguimento com as 

transferências de créditos a receber, enviado à PGM, requerendo sua inscrição em dívida ativa, 

tivemos os seguintes envios desta SEFIN: 

1) No sistema SIMAT: 

11P0De~O - OATA Q0ÁNTIDADE VALOR 

Parcelamentos 20/10/17 2.417 19.995.369,45 

ISS de Autônomo 18/10/17 76.769 42. 708.036,37 

IPTU dados incompletos 09/11/17 163 1.116,71 

Secretaria Municipal das Finanças - Cé!ula de Gestão da Dívida Ativa 
Rua General Bezerril, 755 •Centro• CEP 60.055-100 Fortaleza, Ceará, Brasil 
85 3105.1192 



06/03/17 58.164 42.674.153,36 

01/09/17 2 2.708,85 
IPTU 

19/10/17 1.398 1.016.185,19 

02/11/17 3.736 2.739.416,01 

08/06/17 141 154.785.526,05 

20/09/17 93 6.787.481,60 
Auto de Infração 

17/10/17 92 28.222.591,67 

06/11/17 50 392.181,85 

TOTAL 299.344.767,11 

Obs.: Valores atualizados ( correção e juros) até a data de cada envio, conforme a 

COGETI; 

2) No sistema GRPFOR: 

DATA IMPOSTO . QTDE VÀLOR (SEM JUROS E MULTA) 
31/01/2017 ISS-Simples Nacional 782 

25/04/2017 IPTU 44063 

09/05/2017 IPTU 15318 

15/05/2017 IPTU 17196 

18/05/2017 IPTU 91269 

13/06/2017 IPTU 324 

14/06/2017 IPTU 1175 

03/08/2017 IPTU 1 

08/08/2017 ISS-Empresa 864 

08/08/2017 ISS-Retenção Fonte 44 

08/08/2017 ISS-Substituição 227 

29/08/2017 IPTU 4 

29/08/2017 ISS-Empresa 5 

29/08/2017 ISS-Substituição 1 

05/09/2017 ISS-Empresa 438 

05/09/2017 ISS-Retenção Fonte 24 

05/09/2017 ISS-Substituição 164 

22/09/2017 IPTU 8 

25/09/2017 ISS-Empresa 123 

25/09/2017 ISS-Retenção Fonte 35 

25/09/2017 ISS-Simples Nacional 17680 

25/09/2017 ISS-Substituição 427 

29/09/2017 ISS-Empresa 481 

29/09/2017 ISS-Retenção Fonte 12 

cretaria Municipal das Finanças - Célula de Gestão da Dívida Ativa Se 
R 
85 

ua General Bezerril, 755 •Centro• CEP 60.055-100 Fortaleza, Ceará, Brasil 
3105.1192 

R$ 343.497,92 

R$ 32.421.911,72 

R$ 17.370.214,70 

R$ 12.720.747,75 

R$ 59.811.467,87 

R$ 257.128,08 

R$ 949.527,90 

R$ 3.514,99 

R$ 5.214.202,12 

R$ 8.656,90 

R$ 167.997,60 

R$ 10.009,53 

R$ 20.694, 70 

R$ 103,88 

R$ 5.709.162,33 

R$ 20.431,35 

R$ 92.729,22 

R$ 1.658,38 

R$ 7.081,76 

R$ 1.228,11 

R$ 9.758.897,39 

R$ 13.148,32 

R$ 832.658,31 

R$ 3.406,95 

! 

/ 

\ 



. -' 

29/09/2017 ISS-Substituição 

04/10/2017 ISS-Empresa 

04/10/2017 ISS-Retenção Fonte 

04/10/2017 ISS-Substituição 

09/10/2017 ISS-Simples Nacional 

18/10/2017 IPTU 

31/10/2017 IPTU 

04/11/2017 IPTU 

07/11/2017 ISS-Empresa 

07/11/2017 ISS-Retenção Fonte 

07/11/2017 ISS-Substituição 

08/11/2017 IPTU 

20/12/2017 IPTU 

27/12/2017 IPTU 

28/12/2017 IPTU 

TOTAL 

210 

5649 

145 

3163 

4564 

40501 

11292 

1 

13712 

342 

7721 

2540 

2 

2 

2 

Prefeitura de 
; · Fortaleza 

·-e Secretaria Municipal 
das Finanças 

R$ 97.029,25 

R$ 12.113.732,99 

R$ 45.157,48 

R$ 954.176,06 

R$ 3.534.139,49 

R$ 29.208.363,08 

R$ 14.117.398,85 

R$ 9.182,24 

R$ 89.264.742,05 

R$ 127.187,48 

R$ 2.420.921,17 

R$ 2.846.364,20 

R$ 121.328,41 

R$ 10.279,48 

R$ 4.322,78 

R$ 300.614.402, 79 

Obs.: Valores expressados na data do lançamento do crédito, conforme a 

COGETI, sem atualização ( correção e juros). 

Nesta ocasião renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

,_/ 

Atenciosamente, 

UQUERQUE 
estão da Dívida Ativa 

Secretaria Municipal das Finanças - Célula de Gestão da Dívida Ativa 
Rua General Bezerril , 755 •Centro• CEP 60.055-100 Fortaleza, Ceará, Brasil 
85 3105.1192 

o 



COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA CONSOLIDADO ‐ CGEDAT SEFIN e PRODAT PGM SALDO FINAL

SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31/12/2016 1.593.734.039,32

SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2016 1.593.347.157,70

SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2016 386.881,62

(+) VALOR DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 482.504.795,77

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 2017 470.224.939,13

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IPTU ATÉ 31/12/2017 193.775.835,76

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ISS ATÉ 31/12/2017 275.955.151,33

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ITBI ATÉ 31/12/2017 493.952,04

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS ATÉ 31/12/2017  0,00

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ATÉ 31/12/2017 12.279.856,64

(+) VALOR DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 1.706.012.545,94

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2017 1.705.551.319,99

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2017 461.225,95

(‐) VALOR PRESCRITO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 29.023.897,75

VALOR PRESCRITO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 2017 29.023.897,75

       VALOR PRESCRITO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IPTU ATÉ 31/12/2017 25.820.214,49

       VALOR PRESCRITO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ISS ATÉ 31/12/2017 3.193.862,19

       VALOR PRESCRITO DA DÍVIDA ATIVA TRIBURÁRIA DE ITBI ATÉ 31/12/2017 8.978,37

       VALOR PRESCRITO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS ATÉ 31/12/2017 842,70

VALOR PRESCRITO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ATÉ 31/12/2017 0,00

(‐) VALOR REMIDO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 51.988.025,92

REMISSÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 2017 51.988.025,92

        REMISSÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IPTU ATÉ 31/12/2017 45.948.596,18

        REMISSÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ISS ATÉ 31/12/2017 5.933.919,94

        REMISSÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ITBI ATÉ 31/12/2017 105.509,80

        REMISSÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS ATÉ 31/12/2017 0,00

REMISSÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ATÉ 2017 0,00

(‐) VALOR ARRECADADO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017 61.747.108,38

ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 2017 61.747.108,38

ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IPTU ATÉ 31/12/2017 49.756.665,81

ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ISS ATÉ 31/12/2017 11.531.399,37

ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ITBI ATÉ 31/12/2017 98.084,50

ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS ATÉ 31/12/2017 360.958,70

ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2017 0,00

(=) SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31.12.2017 3.639.492.348,98

SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2017 3.626.364.384,77

SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IPTU EM 31/12/2017 886.023.069,24

SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ISS EM 31/12/2017 2.737.471.883,37

SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE ITBI EM 31/12/2017 1.918.837,85

SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS EM 31/12/2017 950.594,31

SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2017 13.127.964,21


