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OPORTUNIDADE

Os tangaraenses que 
possuem algum tipo de 
dívida com os cofres do 
município terão ao longo 
desta semana a oportu-
nidade de regularizarem 
sua situação. Isso porque 
inicia nesta segunda-fei-
ra, 06, o Mutirão de Con-
ciliação realizado por 
meio de parceria entre a 
Prefeitura Municipal de 
Tangará da Serra com o 
Centro Judiciário de So-
lução de Conflitos e Ci-
dadania (Cejusc) e Poder 
Judiciário.

A atividade ocorrerá 
diariamente das 7h00 
às 11h00 e das 13h00 às 
19h00 até a próxima sex-
ta-feira, 10, na Biblioteca  
do Centro Cultural Pedro 
Alberto Tayano Filho.

De acordo com o 
prefeito municipal Fá-
bio Martins Junqueira 
(PMDB), a ação gera be-
nefícios tanto para a ges-
tão, quanto para o contri-
buinte.

“A vantagem princi-
pal para o contribuinte 

individualmente, aque-
le que tem dívida ativa, 
é que ele pode quitá-la 
ou parcelá-la com be-
nefícios fiscais através 
do mutirão (…). Tem os 
benefícios coletivos para 
os contribuintes no ge-
ral. Com a arrecadação, 
melhora as condições de 
atendimento às políticas 
públicas de saúde, edu-
cação e todos os indica-
dores que a gente tem”, 
afirmou Junqueira.

Os munícipes que op-
tarem por pagamento à 
vista de qualquer tipo de 
débito com o município, 
receberão 100% de des-
conto em juros e multas. 
Os que negociarem par-
celamento em 3 vezes, 
receberão desconto de 
70%. Já aqueles que op-
tarem por parcelamento 
de 4 a 6 vezes, recebe-
rão 50% de desconto. As 
formas de acerto estão 
estabelecidas por meio 
da Lei Nº 4858, de 17 de 
Outubro de 2017, assina-
da pelo prefeito.

“O município fica com 
as suas contas mais em 
dia, entra dinheiro para 
suportar a questão do 

RGA e outras despesas. 
Estamos com atraso de 
pagamento do ICMS do 
estado, por exemplo. Se 
conseguirmos melhorar 
a receita, conseguiremos 

suportar um pouco mais 
essa crise econômica 
que está tendo no país”, 
acrescentou o prefeito, 
ao reforçar que o número 
de processos deve cair. 

“Diminui o acervo 
de dívida ativa que o 
município tem. As pes-
soas que vão fazer acor-
do para pagar à vista ou 
mesmo parcelado, estão 

judicializadas a maior 
parte delas. Então, vai di-
minuir o número de pro-
cessos para nós e dimi-
nui também para o poder 
Judiciário”, concluiu.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Mutirão de Conciliação inicia hoje 
através de parceria entre poderes

Evento ocorrerá por meio de parceria entre Executivo e Judiciário

Gastos com pessoal  e baixa receita própria preocupam gestão

GESTÃO FISCAL

Executivo visa crescimento do 
índice de gestão fiscal do município

Mesmo com a crise 
econômica assolando o 
país, Tangará da Serra 
arrecadou mais de R$ 
209 milhões no ano de 
2016, conforme infor-
mações da secretária 
de Fazenda, Valnicéia 
Piccoli, veiculadas em 
março deste ano pelo 
Diário da Serra.

No entanto, a meta 
da administração mu-
nicipal é de que o mu-
nicípio consiga regis-
trar crescimento no 

ranking que mede o 
índice de gestão fiscal 
das cidades.

“O que tem impedi-
do Tangará de crescer 
nesses indicadores de 
gestão fiscal são dois 
itens. Um é de receita 
própria e o outro é a 
despesa com pessoal. 
O índice elevado com o 
pessoal e o baixo índice 
de recebimento de re-
ceita própria”, afirmou 
o prefeito Fábio Mar-
tins Junqueira (PMDB).

Para o gestor, os 
pagamentos origina-
dos pelo mutirão que 
ocorrerá nesta semana 

ajudam o município 
na criação de políticas 
públicas satisfatórias à 
população.

“ C o n s e g u i r e m o s 
comprar mais equipa-
mentos, manter a re-
cuperação de veículos 
e máquinas, manter os 
prédios em boas condi-
ções e assim por diante, 
porque passa por uma 
receita que não está pre-
vista, que está passível 
de execução e poderia le-
var muito tempo para se 
receber. Com esse mu-
tirão, os recursos entra-
riam em caixa e permiti-
riam isso”, finalizou.

>> Paulo César Desidério
Redação DS


