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Votorantim, 19 de Dezembro de 2018.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício n° 863/18, datado em 04 de

dezembro de 2018, através do qual nos encaminha o Requerimento n° 341/18, de autoria do

nobre vereador Adeilton Tiago dos Santos, apresentado durante a 42a Sessão Ordinária, da 2a

Sessão Legislativa, da 13a Legislatura, realizada em 04 de dezembro de 2018, em atenção a

propositura citada informamos:

a) Não é possível realização de PPI ainda no corrente

exercício de 2018;

b) Prejudicado;

c) A realização desse tipo de programa exige

mobilização e treinamento de pessoal, locação de equipamentos, desenvolvimento e instalação

de programa específico nos computadores (os parcelamentos são diferenciados) e prévia

divulgação, providências impossíveis de serem viabilizadas ainda neste ano.

d) Até 10 de dezembro de 2018, considerando que

existem parcelamentos ainda em curso, arrecadou-se R$ 8.967.866,09 (oito milhões e

novecentos e sessenta e sete mil e oitocentos e oitenta e seis reais e nove centavos) com o PPI

realizado.

e) Hoje existem 23.034 pessoas físicas e jurídicas,

---~~--~ ~~------~-~ -------------------------------



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

inscrição de débitos na Dívida Ativa do Município, sendo 6.800 com dívidas mobiliárias

(ISSQN, taxas, etc ..) e 16.234 com dívidas imobiliárias (IPTU e ITBI).

f) A recuperação do crédito é feita através das

Execuções Fiscais, celebração de acordos na Seção de Dívida Ativa e protesto das Certidões de

Dívida Ativa (em vias de implementação de programa para remessa, em lote, dos títulos
1

executivos ao Cartório de Protesto). \
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Excelentíssimo Senhor / Xí.'
BRUNO MARTINS DE ALMEIlf'A 1\
DD.PresidentedaCâmaraMUji/de '<,loranl\SP
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