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                                                  COMISSÃO “RECUPERA SANTA LUZIA” 
 
A Comissão Especial do Plano Recupera Santa Luzia (Lei 3432/2013 e Decreto 

3232/2017), tem como objetivos principais a adoção de medidas visando o incremento 

de receitas. Em 27/02/2019 através da Portaria nº 20978 foi criada a Comissão Especial 

de Estudos e Implantação de Ações para Otimização de Arrecadação de Receita 

Municipal – CEIAO – ARM, com o intuito de elaborar estudos a respeito da 

arrecadação municipal. Foi elaborado por essa comissão (CEIAO-ARM) um plano para 

incremento das receitas municipais e entregue ao executivo, com propostas para curto, 

médio e longo prazo com o objetivo de aumentar as receitas municipais e evitar a 

sonegação fiscal. 

O primeiro passo alcançado foi a estruturação, de forma modesta ainda, do 

Departamento de Cobranças administrativas onde foram criados procedimentos que 

facilitem a regularização fiscal por parte do contribuinte antes da execução fiscal ou do 

protesto cartorial. Essas ações são variadas e bem efetivas, como efetuar regularmente 

cobranças administrativas através de cartas.  Em Janeiro/2020 foram enviadas mais de 

25.000 cartas de cobrança administrativa, com os débitos dos exercícios de 2016 a 

2018, com opção para pagamento a vista (descontos conforme Lei 3194/2011) e 

informações para parcelamento. 

Os integrantes da Comissão Recupera Santa Luzia, tem constantemente buscado 

soluções e ideias com o intuito principal de facilitar o atendimento aos contribuintes, 

como por exemplo a opção de emissão de segunda via dos débitos já parcelados no site 

da prefeitura, sem a necessidade de comparecimento presencial ao setor de tributos, 

envio de parcelamentos de débitos por e-mail devido a pandemia do COVID-19. 

Recuperar o crédito da dívida ativa é uma atividade essencial para o gestor municipal. 

Não podemos esquecer nunca da dimensão pedagógica da cobrança de tributos e da 

justiça tributária. É nosso dever frisar a importância do pagamento de impostos como 

forma de manter um serviço público eficiente, democrático e voltado para o bem estar 

das pessoas. 
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