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FALA DOS PRESIDENTES

Presidente da FGM e prefeito de Panamá

Prefeitos e prefeitas

Nos últimos anos, os Municípios sofreram com diver-
sas questões que impactaram diretamente as adminis-
trações locais: queda da arrecadação, difi culdades po-

líticas e fi nanceiras, atrasos nos repasses constitucionais, entre 
outros. Para superar essas difi culdades, a Federação Goiana de 
Municípios (FGM), em parceria com a Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), lança os Cadernos de Capacitação 
Técnica, destinados aos 246 Municípios goianos.

A coletânea possui 13 cartilhas destinadas às seguintes 
áreas: Assistência Social, Saúde, Turismo, Desenvolvimento 
Rural, Educação, Economia, Gestão, Governo Digital, Meio 
Ambiente, Mobilidade Urbana, Cultura, Jurídico e Planeja-
mento Social. 

Além de orientações e dicas para uma gestão efeiciente 
e sustentável, as publicações retratam a realidade de Goiás, 
apontando os principais problemas que impactam a adminis-
tração local e exemplos e caminhos que devem ser seguidos 
pelos próximos quatro anos.

Esperamos que os novos gestores aproveitem ao máximo 
o conteúdo deste material e desejamos que as novas gestões 
sejam exemplos para o progresso do nosso estado.

Boa leitura.

Presidente da CNM
Paulo Roberto Ziulkoski Divino Alexandre da Silva
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Este trabalho tem como objetivo apresentar como a crise finan-
ceira e política que o Brasil enfrenta está afetando os Municípios 
goianos, que cada vez mais ficam dependentes das transferências 
constitucionais, particularmente os de pequeno porte, que têm 
suas receitas bastante comprometidas.

Vários Municípios goianos possuem uma postura financeira e 
operacional instável e se encontram em um alto grau de endivi-
damento, especialmente de endividamento de curto prazo. Com 
essas dificuldades em obter recursos, fica complicado para o Mu-
nicípio realizar pagamento das dívidas, para manter em funcio-
namento os serviços públicos e aperfeiçoar seus programas de 
governo.

A 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 se pre-
servar dessas deficiências que, de certa maneira, possam induzir 
negativamente ou mesmo inviabilizar a melhoria na arrecadação 
dos tributos municipais. A conquista dessa luta não é uma tarefa 
simples, pois não deve estar centrado somente no aumento da ar-
recadação, mas, em especial, em arrecadar melhor, reduzindo ou 
eliminando eventuais obrigações fiscais existentes e ampliando a 
base efetiva de contribuintes.

INTRODUÇÃO
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1. CRISE DOS MUNICÍPIOS GOIANOS E A FALTA 
DE RECURSOS

Os Municípios brasileiros estão endividados. A maioria deles 
sofre com dívidas, estando muitas prefeituras com salários do 
funcionalismo público e fornecedores locais atrasados e também 
dívida com a própria União. E o problema é muito maior, pois o 
governo federal está repassando menos recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios por conta da crise política e econômica 
que o país vem enfrentando.

Uma ampla maioria de Municípios brasileiros não tem como pagar 
as inchadas folhas de funcionários nem sabe como conseguir dinheiro. 
Para perceber o tamanho da crise do país, basta ver a situação dos 
Municípios: 60% ou já estouraram ou estão para estourar o limite de 
gastos com pessoal permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

São milhares de prefeituras em apuros para pagar os salários dos 
funcionários públicos e os prefeitos têm motivo para estar pessimistas: 
com a queda na arrecadação do governo federal, o repasse do Fundo 
de Participação dos Municípios, que é a única fonte de receita para a 
maioria deles, deve ser 13% menor que a previsão do início do ano. 
Essa é a ressaca depois de anos de gastos descontrolados com a folha 
de pagamento, que nos últimos 15 anos subiu no governo federal, 
nos estaduais e ainda mais nas administrações municipais.

Os Municípios goianos sofrem com a transferência de 
responsabilidades dos demais entes da federação, especialmente em 
relação a serviços assumidos pelas gestões locais que são de origem 
dos demais governos. Além disso, o arrocho financeiro proposto pela 
União sinaliza uma redução ainda maior das receitas, fato que deverá 
ser sentido com mais força pelos governos locais. Nessa decisão, não 
é levado em consideração que nos Municípios é que são prestados 
os serviços aos cidadãos e, sem os devidos recursos, é impossível 
atender às demandas da população e garantir os serviços básicos 
aos cidadãos. Está na hora de reivindicar uma fatia maior do bolo 
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tributário e lutar para que os outros entes da federação assumam suas 
responsabilidades sem afetar os cofres municipais e os serviços que 
são prestados nos Municípios.

Na busca pelo equilíbrio financeiro do Município, o gestor 
público deve se preocupar com o aprimoramento das questões 
geradoras de receitas, tais como: reorganizar a tributação e 
atualizar seu código de tributário, além de intensificar a cobrança 
da dívida ativa do Município e instituir e efetivar a cobrança 
da Contribuição de Melhoria, entre várias outras questões que 
aumentam a receita.

Por outro lado, é preciso desenvolver mecanismo de reduções 
de despesas, que são situações indispensáveis na gestão pública, 
e essas reduções poderão ser alcançadas com um planejamento 
financeiro bem elaborado. Para isso, o gestor tem que utilizar como 
mecanismos de redução de despesas e de equilíbrio financeiro: 1) 
remanejamento de pessoal para evitar novas contratações; 2) fixação 
de padrões de consumo de materiais; 3) realização de contratação 
somente quando houver recursos orçamentários; 4) disponibilidade 
financeira de desembolso.

Esse equilíbrio das contas públicas deve ser alcançado, seja 
pelo implemento de receita ou pela adoção de medidas tendentes à 
diminuição das despesas.

O planejamento financeiro municipal deve ser o mais detalhado 
possível para conquistar resultados satisfatórios, procurando 
aumentar a arrecadação para distribuir recursos de forma a melhorar 
o desenvolvimento econômico dos Municípios, gerando, assim, 
mais qualidade de vida da população. Para calcular certo os gastos 
do orçamento, é preciso compreender como aumentar a receita 
municipal, é importante ter referência onde aplicar.

Não gastar mais do que arrecada, essa é regra que o administrador 
deve fixar na gestão municipal, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) tem como premissa básica a superação de déficit público e o 
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perfeito equilíbrio das finanças públicas. Para alcançar o equilíbrio, 
na administração pública, o planejamento financeiro é extremamente 
fundamental, que significa a sustentabilidade do comprimento de 
todas as metas estabelecidas dentro de um plano de governo.

2. PERFIL E POTENCIALIDADES DOS 
MUNICÍPIOS GOIANOS

O estado de Goiás vem apresentando grande dinamismo e pode 
oferecer e proporcionar ganhos satisfatórios de participação na 
renda gerada no próprio estado e no país. Essa questão pode ser 
destacada, em grande parte, pela indústria, com a integração entre 
a agropecuária, que é chamada hoje de agropecuária moderna, dada 
pelo avanço da agroindústria. 

Atraídas pelas políticas de incentivos fiscais praticadas em 
Goiás, surgiram novas atividades industriais e esse avanço se deu 
a partir da década de 1980. O crescimento da agroindústria e as 
novas atividades industriais fizeram aumentar a expansão de outros 
setores, como o setor de serviços, de forma que a economia goiana 
foi, gradativamente, mudando seu perfil na cadeia produtiva. A 
atração de empresas industriais e a expansão do setor de serviços 
vêm contribuindo para expandir a geração de renda no estado.

As principais atividades produtivas de Goiás se deram, 
inicialmente, com maior número em áreas de concentração 
populacional, com o passar dos tempos se expandiram para outros 
Municípios, especialmente em cidades de médio porte. 

Mesmo que a geração de renda em Goiás tenha crescido nos anos 
mais recentes, ainda continua com alta concentração em poucos 
Municípios, o que fortalece o principal desafio de promover um 
desenvolvimento equilibrado em todas as regiões do estado. Nesse 
sentido, é de extrema importância entender a vocação produtiva 
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intrínseca a cada região e agir no sentido de seu desenvolvimento.

Goiás tem 10 grandes Municípios com produção de, 
aproximadamente, 70% do PIB do estado, então, os outros 236 
produzem pouco. E isso não é somente porque o governo do estado 
não elaborou políticas para desenvolver esses Municípios, é que eles 
ficaram, realmente, a reboque desse pequeno grupo. Com isso, a 
maioria dos Municípios goianos – aqui destacamos especialmente 
os pequenos – fica presa às questões do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), achando que isso é o suficiente para a manutenção 
e o cumprimento de suas obrigações.

Eles nunca se atentaram para as necessidades de projeto de 
desenvolvimento municipal, para que atraíssem empresas, ou que 
atraíssem alguns modelos interessantes de desenvolvimento, como, 
por exemplo, modelos de integração que estão ligados ao que há de 
mais importante para esses pequenos municípios que é o setor rural.

Goiás é um estado voltado para o agronegócio, alguns Municípios 
do Centro-Sul se desenvolveram assim, o estímulo do agronegócio é 
o melhor que Goiás faz. Quando se fala em agronegócio, fala-se do 
envolvimento nos três setores: primário, secundário e terciário e isso 
é importante, pois há integração de um setor vendendo a outro setor, 
movimentado a economia como um todo. Esse desenvolvimento é 
estabelecido com as cadeias produtivas. 

As cadeias produtivas se dão no início de qualquer tipo de insumo 
necessário para a produção até o consumidor final. É muito importante 
para o Estado e para os Municípios ficarem atentos às questões que 
envolvem, em especial, a cadeira produtiva do agronegócio para 
melhorar o desenvolvimento local.

O setor industrial traz grande desenvolvimento a Goiás, a 
diversificação da indústria é importante até mesmo porque quando 
há crise em determinado setor, o outro consegue segurar o Estado e, 
consequentemente, os Municípios. 
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Para os Municípios, o mais importante é que eles estabeleçam 
consórcios, para ter uma força maior, pois, normalmente, são 
pequenos municípios e sozinhos e não conseguem alcançar o objetivo 
desejado. Assim, os Municípios poderiam repensar as suas relações 
com o agronegócio para aumentarem suas receitas próprias.

A Perdigão, em Rio Verde, é um exemplo de integração entre a 
indústria com os produtores. Ela tem uma série de atividades que 
também se interligam com outros Municípios. Além dessa, outras 
indústrias também fazem Rio Verde se tornar bastante desenvolvido 
no estado de Goiás. Essa integração por meio dos consórcios pode 
melhorar o desenvolvimento local de todas as regiões.

Quando se trata das questões regionais do estado, o Sudeste e 
Sudoeste Goiano são regiões mais ricas, com economias fortes e 
maior capacidade de deslanchar, já que, na maioria das vezes, são 
o alvo preferido para o direcionamento de investimento por parte 
da iniciativa privada. São esses Municípios também que mais se 
beneficiam das políticas macro dos governos. 

Mesmo assim, há necessidade de se fazer consórcios e o mais viável 
é utilizar as ferramentas públicas, como, por exemplo, os programas 
Produzir e Fomentar, que incentivam a industrialização do Estado e 
também o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), que ajuda como ferramenta financeira.

A região Nordeste tem um grande potencial turístico, com atração 
de pessoas de todo o Brasil, não só do estado e Distrito Federal, que 
são os maiores frequentadores dessa região. Mas a ideia inicial seria 
atrair mais visitantes de outros lugares do país, no entanto, para isso, 
a região precisaria estruturar seus pontos turísticos. Considera-se que 
é uma das regiões mais belas do país, por ter muitos rios, cachoeira 
e locais que nunca foram habitados, mantendo suas características 
originais.

Para esse processo dar certo, vai exigir mudanças culturais do povo 
local. Então, a importância de parceiros como o Serviço Brasileiro 
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de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Agências de 
Turismo do estado. Para isso, é preciso criar ali um polo turístico 
com qualidade, para, inicialmente, fortalecer o turismo cultural. A 
cultura local é muito interessante, diferenciada, então ela também é 
um atrativo e todos esses fatores vão estimular o setor terciário para 
se estabelecer o polo turístico.

Outra questão que pode ser pensada para essa região é um polo 
universitário, fazendo que os Municípios entendam que são capazes 
de se tornar um polo de universidade, pois pode fazer que as cidades 
se mantenham com renda até razoável durante o ano letivo. 

No estado de Minas Gerais, por exemplo, existem Municípios 
com desenvolvimento baixo e, de repente, perceberam essa 
possibilidade, tornaram-se polos universitários e começaram a ter 
uma renda maior, com mais fluxo de pessoas. Esse modelo também 
pode ser um caminho para o desenvolvimento da região Nordeste 
de Goiás.

A região Norte é apropriada para a produção da pecuária e também 
pode estabelecer uma possível integração com a cooperação dos 
empresários do ramo, para eles criarem, recriarem, engodarem e 
abaterem na região mesmo, a partir de então enviarem a carne para 
outros estados e países.

Aproveitando que na região eles poderão se beneficiar da 
ferrovia Norte-Sul, exportando para Europa com mais facilidade, o 
mais importante é que os produtores tenham uma cadeia fechada na 
região, pelo menos a de cria, recria e engorda e abate.

A região Norte é bastante extensiva, pois são grandes áreas para 
criação de gado. Mas os moradores dessa região ainda são muito 
tradicionais, é preciso ter também modernização. O papel dos 
Municípios é tentar estimular essa cooperação para fechar a cadeia 
e poder fazer negócios melhores nessa mesma região de forma que 
possa ter desenvolvimento e crescimento econômico local.
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3. MUNICÍPIO E A DEPENDÊNCIA DAS 
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS: 

FEDERAL E ESTADUAL

As transferências constitucionais foram instituídas como forma de 
reduzir as disparidades econômicas entre os estados e, especialmente, 
os Municípios brasileiros. Originou-se na Constituição de 1946 e 
foi regulamentada a partir da Constituição de 1988, que estabeleceu 
os critérios de partilha para promover, de fato, o federalismo fiscal 
implantado em 1889 (com a instituição da Proclamação da República 
Federativa do Brasil) e que tinha por objetivo estabelecer uma 
ordem federativa e de divisão de poderes e competências. Embora 
isso só viesse a ocorrer, verdadeiramente, cem anos depois com a 
Constituição Federal de 1988.

3.1. Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

O fundo de Participação dos Municípios é uma transferência 
constitucional destinada aos Municípios e ao Distrito Federal, essa 
transferência sempre é feita a cada decêndio, que, geralmente, ocorre 
nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, em caso de feriado, a transferência 
pode ocorrer no dia útil anterior. O critério de distribuição é 
populacional, definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e, oficialmente, reconhecido pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

O cronograma das distribuições de Fundos de Participação dos 
Estados (FPE), FPM e IPI Exportação, para todo o ano seguinte é 
divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no mês de 
dezembro de cada ano, por meio de Portaria no Diário Oficial da 
União.
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O IBGE faz o levantamento do número de habitantes de cada 
Município e informa ao TCU, que, após análise das informações, 
estabelece o coeficiente individual de participação para cada 
Município conforme disposto no Decreto 1.881/1981: 

o art 1º, os §§ 2º e 4º do artigo 91, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, com a redação estabelecia pelo Ato Complementar n. 
35, de 28 de fevereiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte 
redação: § 2º - A distribuição da parcela a que se refere o item 
II deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do 
Decreto-lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á 
atribuindo-se a cada Município um coeficiente individual de 
participação.

Quadro 1 – Categoria do Município, segundo seu número de 
habitantes

Categoria do Município, segundo seu número de 
habitantes

Coeficiente

a) Até 10.188 0,6
De 10.189 a 13.584 0,8
De 13.585 a 16.980 1,0
De 16.981 a 23.772 1,2
De 23.773 a 30.564 1,4
De 30.565 a 37.356 1,6
De 37.357 a 44.148 1,8
De 44.149 a 50.940 2,0
De 50.941 a 61.128 2,2
De 61.129 a 71.316 2,4
De 71.317 a 81.504 2,6
De 81.505 a 91.692 2,8
De 91.693 a 101.880 3
De 101.881 a 115.464 3,2
De 115.465 a 129.048 3,4
De 129.049 a 142.632 3,6
De 142.633 a 156.216 3,8
Acima de 156.216 4

Fonte: adaptado do Decreto 1.881/1981.
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Ainda segundo o Decreto 1.881/1981:

§ 4º - Os limites das faixas de número de habitantes previstos no 
deste artigo serão reajustados sempre que, por meio de recense-
amento demográfico geral, seja conhecida oficialmente a popu-
lação total do País, estabelecendo-se novos limites na proporção 
do aumento percentual daquela população, tendo por referência 
o recenseamento imediatamente anterior. 

Art 2º - Fica criada a Reserva do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios FPM, destinada, exclusivamente, nos Municípios que se 
enquadrem no coeficiente individual de participação 4,0 (quatro), 
conforme definido no artigo 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, com a redação alterada pelo Ato Complementar nº 35, 
de 28 de fevereiro de 1967.

Parágrafo único - Os Municípios que participarem dos recursos 
da Reserva ora criada não sofrerão prejuízo quanto ao recebi-
mento da parcela prevista no § 2º do artigo 91 da Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, com a redação dada pelo Ato Comple-
mentar nº 35, de 28 de fevereiro de 1967.

Art 3º - A Reserva referida no artigo anterior será constituída por 
4,0% (quatro por cento) dos recursos resultantes do disposto no 
item II do artigo 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
com a redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de 28 de fe-
vereiro de 1967.

Parágrafo único - A sua distribuição será proporcional a um co-
eficiente individual de participação, resultante do produto dos 
seguintes fatores:

a) fator representativo da população, assim estabelecido:

Percentual da População de cada Município 
beneficiário em relação à do conjunto

Fator

Até 2% 2
Mais de 2% até 5%
Pelos primeiros 2% 2
Cada 0,5% ou fração excedente, mais. 0,5
Mais de 5% 5

b) fator representativo do inverso da renda “per capita” do res-
pectivo Estado, de conformidade com o disposto no artigo 90 da 
Lei nº 5.172, de 25 de fevereiro de 1966.
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Os recursos do FPM provêm da arrecadação das receitas do Im-
posto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI). Da receita líquida, 23,50% são destinados ao FPM. Sobre o 
valor bruto da transferência do FPM incide o desconto de 1% do 
Pasep e a retenção de 20% relativa ao Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb); para a Saúde, são destinados 15% do 
FPM.

A Ementa Constitucional n. 29 (EC 29) estabelece percentual 
mínimo sobre o produto da arrecadação própria e das transferências 
constitucionais dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser 
aplicado nas ações e nos serviços públicos de saúde. O Banco do 
Brasil possibilita o repasse automático das cotas estaduais e mu-
nicipais e do Distrito Federal, mediante a celebração de convênio, 
inclusive com disponibilidade dos dados na Internet. 

As perdas dos tributos federais são repassadas pela União para 
contas específicas que são destinadas a receberem exclusivamente 
do recurso da EC 29, de acordo com o percentual determinado pe-
los governos estaduais e municipais, na mesma periodicidade em 
que são creditadas as fontes constitucionais (FPE, FPM, IPI, entre 
outras).

A Constituição Federal vincula algumas receitas ao financia-
mento da educação, em seus diversos níveis. O Fundeb, institu-
ído pela Emenda Constitucional n. 53 e regulamentado pela Lei 
11.494/2007, abriga recursos oriundos de arrecadações federais e 
estaduais, destinados ao financiamento de ações para manutenção 
e desenvolvimento da educação básica pública, observando-se os 
respectivos âmbitos de atuação dos estados e municípios, conforme 
estabelecido no art. 211 da Constituição Federal.

O Fundeb foi implantado em todo o Brasil desde 01 de março de 
2007, com vigência retroativa a 01 de janeiro de 2007, em substi-
tuição ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do En-
sino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A Lei 
n. 11.494, que regulamenta a MP 339, prevê a fixação de um valor 
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mínimo de Fundeb por aluno/ano, definido por decreto do Presidente 
da República.

A Complementação da União é garantida para os governos esta-
duais, Distrito Federal e governos municipais da respectiva Unidade 
da Federação, cuja arrecadação do Fundeb não for suficiente para 
atingir esse valor mínimo definido por aluno/ano.

O repasse destinado aos Municípios de cada Estado é fixo. Se 
aumentar o coeficiente de um Município, o valor da sua participa-
ção também aumenta. Contudo, a participação individual dos demais 
Municípios daquele mesmo Estado diminui. Isso ocorre porque o au-
mento do coeficiente de um Município será deduzido da participação 
financeira dos demais Municípios do mesmo Estado e terão o valor 
da cota individual aumentado.

Sobre a retenção do recurso no art. 160 da Constituição Federal 
diz o seguinte:

 
É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao empre-
go dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e 
acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a 
União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos: (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III.

A retenção do recurso, geralmente, é feita no dia 13, impedindo a 
liberação dos recursos dos dias 20 e 30 do mês até sua regulamenta-
ção. Para obter a liberação do recurso retido, o gestor terá que conta-
tar o órgão regional responsável pela retenção.
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3.2. IPI

O Imposto sobre Produtos Industrializados compete à União e 
está previsto no artigo 153 da Constituição Federal de 1988. O pro-
duto industrializado é o resultante de qualquer operação definida 
como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediá-
ria.

De acordo com a Receia Federal do Brasil (RFB), o IPI incide 
sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros. Suas dis-
posições estão regulamentadas pelo Decreto 7.212/2010.

Conforme está previsto no Decreto 7.212/2010, do art. 1º ao art. 
4°, o IPI será cobrado, fiscalizado, arrecadado e administrado em 
conformidade com o disposto neste Regulamento. 

 O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos 
com alíquota, ainda que zero, observadas as disposições contidas 
nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que cor-
responde a notação “NT” (não tributado). Caracteriza industrializa-
ção qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, 
o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aper-
feiçoe para consumo, tal como:

I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos interme-
diários, importe na obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer 
forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou 
a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de 
que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que 
sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela 
colocação da embalagem, ainda que em substituição da origi-
nal, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao 
transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondiciona-
mento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente 
de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o pro-
duto para utilização (renovação ou recondicionamento).
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3.3. IPI - Exportação

O IPI - Exportação é um imposto da União que tem por finalida-
de verificar a sistemática de sua arrecadação e ele cria uma espécie 
de fundo de ressarcimento aos Estados exportadores. Dessa forma, 
os Municípios que se localizam em estados exportadores recebem 
25% dos valores destinados a esses estados, nos mesmos critérios 
de distribuição do ICMS. Esses valores ingressam na administração 
municipal sempre nos dias 10, 20 e 30, sobre a arrecadação do mês 
anterior, e podem resultar num incremento, um extra na arrecadação 
do Município.

3.4. Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide)

De acordo com Art. 149 da Constituição Federal, o Cide é uma 
modalidade de contribuição, de competência da União e está vincu-
lada ao órgão do poder público responsável por desenvolver ações 
de intervenção ou administrar fundos decorrentes de intervenção es-
tatal na economia.

A Cide combustível incide sobre a importância e a comercializa-
ção de petróleo e gás natural e seus derivados, e álcool etílico com-
bustível. A Cide está prevista no § 4º, do art. 177, da Constituição 
Federal, que diz o seguinte:

A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econô-
mico relativa às atividades de importação ou comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
combustível deverá atender aos seguintes requisitos:
I - a alíquota da contribuição poderá ser:
a) diferenciada por produto ou uso;
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, 
II - os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool 
combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petró-
leo;
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a 
indústria do petróleo e do gás;
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c) ao financiamento de programas de infraestrutura de trans-
portes.

A lei 10.336/2001 determina que a União repasse aos Estados 
e Distrito Federal o produto de arrecadação, conforme art.1º-A, a 
União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplica-
do, obrigatoriamente, no financiamento de programas de infraestru-
tura de transportes, o percentual a que se refere o art. 159, III, da 
Constituição Federal:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e pro-
ventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 
49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamen-
to ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-O-
este, através de suas instituições financeiras de caráter regional, 
de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 
assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos 
destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que 
será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada 
ano;
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, 
que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada 
ano.

O calculado sobre a arrecadação da contribuição está previsto 
no art. 1º desta Lei, que inclusive inclui os respectivos adicionais, 
juros e multas moratórias cobradas, administrativa ou judicialmen-
te, deduzidos os valores previstos no art. 8º desta Lei “Caberá ao 
Ministério dos Transportes”.

3.5. ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Ser-
viços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comuni-
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cação – ICMS – é o principal imposto que compete ao Estado. Com 
base na Constituição Federal, no art. 158, do inciso IV, 25% da arre-
cadação pertencem aos Municípios. De acordo com a Lei Comple-
mentar n. 87/1996 diz que o ICMS incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 
fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares;
II - prestações de serviços de transporte interestadual e inter-
municipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 
valores;
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qual-
quer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a trans-
missão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunica-
ção de qualquer natureza;
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 
compreendidos na competência tributária dos Municípios;
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços su-
jeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, 
quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à 
incidência do imposto estadual.
§ 1º O imposto incide também:
I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, 
por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte ha-
bitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade
II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se te-
nha iniciado no exterior;
III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de pe-
tróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações 
interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver locali-
zado o adquirente.

De acordo com parágrafo único do art. 158 da Constituição Fe-
deral, os Estados devem distribuir aos Municípios as parcelas de re-
ceitas de acordo com os seguintes critérios: a) 75% no mínimo, de 
acordo com média do Valor Adicionado do Município nos últimos 
dois anos antes da apuração; b) até 25%, de acordo com o que dispu-
ser a lei estadual. Levando-se em consideração fatores que cada Es-
tado adota como área do Município, número de propriedades rurais, 
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produção agropecuária, evasão escolar, mortalidade infantil, gestão 
tributária e consórcio de saúde.

É necessário que os Municípios façam o acompanhamento dos 
cálculos, entre os critérios estabelecidos pelo Estado são significati-
vos para os Municípios e também qual o grau de manobra existente 
para elevá-los. 

O valor do ICMS é destinado para cada Município e vai direto 
para a conta de participação, sendo repassado semanalmente para 
todas as prefeituras.

3.6. Critérios de Distribuição do Índice de 
Participação dos Municípios (IPM)

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (SE-
FAZ, 2015), o IPM representa um índice percentual, pertencente 
a cada Município. A parcela de 25% do ICMS dos Municípios é 
distribuída da seguinte forma: 85% na proporção do valor adicio-
nado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços realizados pelos Municípios, 10% em quotas 
iguais para os 246 municípios e 5% de acordo com o cumprimento 
de exigências estabelecidas na lei que regulamentou o ICMS Eco-
lógico.

Este índice permite ao Estado entregar as quotas-partes dos Mu-
nicípios referentes às receitas do ICMS, conforme está previsto na 
legislação. 

A Secretaria da Fazenda do Estado de Tocantins – (SEFAZ/TO, 
2007) adota uma política de parceria com as prefeituras, comparti-
lhando experiências e esforços integradores voltados, especialmen-
te, para os seguintes pontos:

Buscar maior apoio do Prefeito, no sentido da conscientização 
dos seus munícipes, da importância que todos têm no desenvol-
vimento das atividades de fiscalização e controle da arrecada-
ção do ICMS em seu Município, considerando que a elevação 
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da receita dos tributos do Estado significa a elevação da receita 
do próprio Município;
Adotar ações integradas para a busca de informações econômi-
co-fiscais que irão incrementar o Valor Adicionado – VA, item 
mais representativo do índice;
Mostrar um pouco do tema no qual a questão está inserida: des-
centralização fiscal – distribuição de receita tributária (TOCAN-
TINS, 2007).

3.7. Base de Cálculo do Coíndice/IPM Goiás

O Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municí-
pios (Coíndice/ICMS), instituído pela Lei n. 11.242, de 13 de junho 
de 1990, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos do art. 
2º do Decreto n. 3.593, de 20 de fevereiro de 1991, e das disposições 
da Constituição do Estado de Goiás, baixar a seguinte resolução:

Art. 1º Os índices de participação dos municípios na arrecadação 
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS- são elaborados con-
forme os critérios estabelecidos nesta Resolução.
§ Único - O índice será calculado e fixado pela Secretaria Exe-
cutiva do Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos 
Municípios -COÍNDICE/ICMS- e submetido à deliberação deste 
Conselho.
Art. 2º - A parcela da receita pertencente aos municípios, cor-
respondente aos 25% (vinte e cinco por cento) do produto da 
arrecadação do ICMS, é distribuída de acordo com o índice de 
participação aprovado para cada município.
§ Único - Quando da criação e instalação de município, os índi-
ces de participação deste e do que lhe deu origem serão apurados 
segundo legislação específica e disposições constantes na respec-
tiva lei de criação.
Art. 3º - O índice de participação é composto de 3 (três) frações 
que são determinadas levando-se em consideração os seguintes 
percentuais:
I - 85% (oitenta e cinco por cento), que tem por parâmetro o valor 
adicionado, apurado pela relação percentual entre o valor adi-
cionado de cada município e o valor total do Estado, nas opera-
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ções relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comu-
nicação, realizadas ou cuja prestação tenha-se iniciado em seus 
respectivos territórios; percentual que corresponde à média dos 
índices apurados nos dois anos civis imediatamente anteriores 
ao da apuração; II - 10% (dez por cento), que é distribuído em 
quotas iguais entre todos os municípios;
III - 5% (cinco por cento), que é distribuído na proporção do 
cumprimento de exigências estabelecidas em lei estadual espe-
cífica, relacionadas com a fiscalização, defesa, recuperação e 
preservação do meio ambiente.
Art. 4º - O valor adicionado, que compõe o índice de participa-
ção dos municípios nas receitas oriundas do ICMS, corresponde 
à soma dos valores das mercadorias saídas menos a soma dos 
valores das mercadorias entradas em cada ano civil, conside-
rando-se ainda em cada município:
I - a prestação de serviço de transporte intermunicipal ou inte-
restadual, originado em município goiano;
II - a prestação de serviço de comunicação em município goia-
no;
III - a aquisição, em território goiano, de mercadorias ou pro-
dutos sem documento fiscal emitido pelo remetente, na situação 
em que a legislação transfere a responsabilidade pela emissão 
do documento ao estabelecimento adquirente;
IV - a base de cálculo de auto de infração referente às operações 
ou prestações oriundas de ação fiscal, lavrados contra qualquer 
contribuinte do ICMS, que enseje valor econômico alcançado 
pelo conceito de valor adicionado previsto no art. 3º, § 1º da 
Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e conforme 
disposições contidas no inciso VII do art. 6º desta Resolução;
V - os valores de comercialização de energia elétrica pela gera-
ção e distribuição, da seguinte forma:
a) pela geração, a apuração do valor adicionado é feita:
1. pelo levantamento dos valores da efetiva venda da energia 
elétrica gerada em município goiano, devidamente informados 
pelas empresas geradoras em documento oficial de escrituração 
fiscal definido pela SEFAZ;

2. por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura - 
SEINFRA -, quando não houver informação das empresas ge-
radoras;
b) pela distribuição, a apuração dos valores adicionados será 
feita pelo levantamento do consumo de energia elétrica, em 
cada município, deduzidos proporcionalmente dos valores re-
lativos às aquisições da empresa distribuidora, situada em ter-
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ritório goiano, cuja atuação se estenda para além do município 
onde esteja sediada;
VI - os valores relativos às operações ou prestações espontane-
amente confessadas por contribuintes em documento oficial de 
escrituração fiscal, adotado pela Secretaria da Fazenda do Esta-
do de Goiás, entregue e homologado pela autoridade fazendária, 
apresentado antes do fechamento da base de dados para o cálcu-
lo do índice provisório previsto no art. 8º desta Resolução.
§ Único - Os valores adicionados relativos às operações ou pres-
tações espontaneamente confessados pelos contribuintes são 
considerados no período em que ocorrer a confissão, observadas 
as seguintes considerações:
I - somente são incluídos os valores adicionados referentes aos 
anos bases que servirem de apuração do respectivo índice;
II - no caso dos contribuintes obrigados a apresentar o documen-
to oficial de escrituração fiscal, os valores adicionados esponta-
neamente confessados pelos contribuintes devem ser nele 
declarados como retificados, entregues e homologados pela auto-
ridade fazendária antes do fechamento da base de dados para o 
cálculo do índice provisório previsto no art. 8º desta Resolução.

De acordo com a SEFAZ/TO (2007), o índice percentual será cal-
culado e fixado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

• IP 100% - índice proporcional ao valor adicionado levantado 
para o município em relação ao total do valor adicionado do Estado.

• IND.VA - índice variável, representa 90% (noventa por cento) 
da média dos índices apurados (IP 100%) nos dois anos civis imedia-
tamente anteriores ao de apuração.

• IND.FX - índice fixo, que representa a quota igualitária cor-
respondente ao resultado da divisão dos 10% (dez por cento) pelo 
número total de municípios.

• IPM.F - é a somatória do índice variável (IND.VA) e do índice 
fixo (IND.FX).
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Fonte: Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos 
Municípios (COÍNDICE).
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3.8. IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – 
é um imposto arrecadado pelo Estado e repassado para os Municípios 
onde se encontram licenciados os veículos. De acordo com a Consti-
tuição Federal, no art. 158, inciso III, 50% da receita é destinada para 
os respectivos Municípios. 

O imposto é lançado anualmente, no primeiro dia de cada exercício 
fiscal, devendo ser recolhido nas datas estabelecidas em calendário 
publicado por intermédio de portaria da Secretaria de Estado da Tri-
butação.

De acordo com a Lei n. 11.651/1991, nos arts. 90 a 93, o IPVA 
incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquático ou 
terrestre, quaisquer que sejam as suas espécies, ainda que o proprie-
tário seja domiciliado no exterior. O imposto é vinculado ao veículo. 
Ocorre o fato gerador do IPVA:

I - na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor 
final;
II - na data do desembaraço aduaneiro, em relação a veículo im-
portado do exterior, diretamente ou por meio de “trading”, por 
consumidor final;
III - na data da incorporação de veículo ao ativo permanente do 
fabricante, do revendedor ou do importador;
IV - na data em que ocorrer a perda da isenção ou da não-inci-
dência;
V - no dia 1º de janeiro de cada ano, em relação a veículo
adquirido em exercício anterior.

A base de cálculo do IPVA é:

I - o valor constante do documento fiscal relativo à aquisição, 
acrescido do valor de opcional e acessório e das demais despesas 
relativas à operação, quando se tratar da primeira aquisição do 
veículo novo por consumidor final;
II - o valor constante do documento de importação, acrescido 
do valor de tributo incidente e de qualquer despesa decorrente 
da importação, ainda que não pagos pelo importador, quando se 
tratar de veículo importado do exterior, diretamente ou por meio 
de “trading”, por consumidor final;
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III - o valor do custo de aquisição ou de fabricação constante do 
documento relativo à operação, quando se tratar de incorpora-
ção de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor 
ou do importador;
IV - o somatório dos valores constantes de documento fiscal rela-
tivo à aquisição de parte e peça e a serviço prestado, quando se 
tratar de veículo montado pelo próprio consumidor ou por conta 
e ordem deste, não podendo o somatório ser inferior ao valor 
médio de mercado;
V - o valor médio de mercado divulgado em tabela elaborada por 
órgão próprio indicado em regulamento, quando se tratar de veí-
culo adquirido em exercício anterior, observando-se, no mínimo, 
o seguinte:
a) em relação ao veículo aéreo, o fabricante e o modelo;
b) em relação ao veículo aquático, a potência do motor, o compri-
mento, o tipo de casco e o ano de fabricação;
c) em relação ao veículo terrestre, a marca, o modelo, a espécie 
e o ano de fabricação.
§ 1º A tabela discriminativa do valor médio de mercado deve ser 
publicada até o dia 31 de dezembro do exercício anterior ao da 
cobrança do imposto.
§ 2º Na impossibilidade da aplicação da base de cálculo prevista 
neste artigo, deve-se adotar o valor:
a) de veículo similar constante da tabela ou existente no mercado;
b) arbitrado pela autoridade administrativa na inviabilidade da 
aplicação da regra precedente.
§ 3º É irrelevante para determinação da base de cálculo o estado 
de conservação do veículo individualmente considerado.

As alíquotas do IPVA são:

I - 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) para 
ônibus, microônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utili-
zados no transporte coletivo de passageiros e de carga, isolada ou 
conjuntamente;
II - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para motoci-
cleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta e automóvel de 
passeio com potência até 100 cv;
III - 3,12% (três inteiros e doze centésimos por cento) para os uti-
litários não especificados no inciso IV;
Redação com vigência de 01.01.01 a 28.12.03.
III - 3,45% (três inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) 
para os veículos utilitários;
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IV - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) 
para veículo terrestre de passeio, jipe, picape e camioneta com ca-
bine fechada ou dupla, veículo aéreo,
veículo aquático e demais veículos não especificados.
Redação com vigência de 01.01.01 a 29.12.03.
IV - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) 
para veículo terrestre de passeio, veículo aéreo, veículo aquático e 
demais veículos não especificados.

Como os Municípios não têm muitas alternativas de atividades de 
fiscalização que possam ser realizados para o aumento de arrecadação 
do IPVA, uma alternativa viável é promover companhas de orientação 
e conscientização para que os motoristas licenciem os veículos no seu 
próprio Município. Além disso, fazer acompanhamento e atração de 
empresas que possuem grande frota de veículos, como é o caso das 
transportadoras, empresas de ônibus e locadoras de veículos para que 
licenciem os veículos no Município.

3.9. Imposto Sobre a Propriedade Territorial e Predial 
(IPTU)

O IPTU está inserido como imposto de competência do Município 
de acordo com art. 156, inciso I, da Constituição Federal. Mesmo sendo 
de competência dos Municípios, muitos deles deixam de arrecadar de 
forma adequada, pois, além de não cobrar, não atualizam os valores das 
plantas genéricas. Com essa ocorrência não recebem esse imposto que é 
de suma importância para os cofres da prefeitura.

O Supremo Tribunal de Justiça – STJ – por meio da súmula 397, trata 
da seguinte questão: a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de 
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é suficiente 
para notificá-lo do lançamento tributário. Tal entendimento, pacificado 
na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de 
um recurso especial pelo rito da Lei dos Recursos Repetitivos Lei n. 
11.672/2008, está contido na Súmula n. 397, o contribuinte de IPTU é 
notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.
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 O STJ, por meio desta mesma súmula, pacificou o entendimento de 
que o envio de carnê de pagamento do IPTU, caso o contribuinte não 
realize o recolhimento dos valores nas datas indicadas, já é considerado 
a notificação do contribuinte, não havendo necessidade de o fisco mu-
nicipal expedir documento à parte para intimá-lo de atraso do imposto 
em questão.

A indicação de circunstâncias do lugar onde o imóvel se situa que 
configure a hipótese de incidência somada a dois dos requisitos estabe-
lecidos no art. 32, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional. No caso 
do IPTU, as discussões giram em torno do conceito de zona urbana e 
zona rural, pois a dúvida fica em torno da intendência do IPTU ou do 
ITR que é de competência da União.

Em relação à redução da alíquota do IPTU, o STF já declarou ser 
possível, desde que também seja efetuada por meio de lei, do poder 
legislativo local, mas de iniciativa do poder executivo, conforme trans-
crito na súmula 539: “é constitucional a lei do Município que reduz o 
imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do pro-
prietário que não possua outro”.

Em matéria de ordem tributária, a competência para apresentar pro-
postas pode ser tanto do poder legislativo quando do poder executivo.

3.10. Dívida Ativa 

Há inadimplência de contribuintes perante a Fazenda Municipal, 
eles deixam de pagar os tributos na prefeitura por esquecer ou achar 
que não há necessidade de quitá-los, a exemplo disso é o IPTU. 

Ocorre que muitos são os tributos não pagos, o que deixa a prefei-
tura com dificuldades financeiras para atuar de forma adequada. Falta 
de pagamento dos tributos acarreta sérios prejuízos ao Município, bem 
como ao próprio mandato de gestor eleito, visto que os recursos po-
deriam ser utilizados para subsidiar os custos de programas e projetos 
que o administrador ofereceu à comunidade para eleger-se.
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A possibilidade de inscrever o contribuinte nos cadastros de ina-
dimplentes vem, atualmente, ganhando mais força, por se constituir 
um aumento nas arrecadações das administrações, uma vez que con-
tribui para a diminuição do estoque da dívida ativa e evita que execu-
ções fiscais seja ajuizadas.

Medidas que o Município deve ter nessas ações da dívida ativa:

• Publicar lei que viabilize a legalidade do ato;
• Firmar contrato ou convênio com os órgãos de proteção ao cré-
dito;
• Inscrever a dívida ativa por autoridade competente;
• Lançar o débito e notificar o contribuinte inadimplente;
• Aguardar o prazo para o contribuinte impugnar o possível auto 
de infração;
• Observar os dispositivos de Código Tributário Municipal.
• Após todos os procedimentos e ritos fiscais necessários, inscre-
ver o contribuinte nos cadastros de inadimplentes conforme con-
vênio ou contrato a ser realizado (CNM, 2012, p. 59).

Caso o Município pretenda realizar este tipo de procedimento, o 
fisco deve notificar o contribuinte, informando-lhe que o não paga-
mento do débito poderá causar a sua inscrição no cadastro de inadim-
plentes, pois assim evitará possível ação da Fazenda por danos morais.

3.11. Simples Nacional

O Simples Nacional é um regime de tributação criado com o ob-
jetivo de unificar a arrecadação dos tributos e contribuições devi-
dos pelas micro e pequenas empresas brasileiras, nos âmbitos dos 
governos federal e municipal, estabelecendo normas uniformes de 
inscrições, baixa, fiscalização e arrecadação de tributos.

A Lei n. 123/2006 no Art. 13 diz que o Simples Nacional implica 
o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, 
dos seguintes impostos e contribuições:
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I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o 
disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inci-
so XII do § 1º deste artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguri-
dade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microem-
presa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades 
de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei 
Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-
dorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadu-
al e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.

A arrecadação do Simples Nacional é centralizada pela União, 
que faz o recolhimento do valor devido até o dia 20 do mês subse-
quente ao período de apuração.

É importante destacar a importância do ISS nas finanças dos Mu-
nicípios, que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. 
O crescimento da arrecadação desse imposto ocorre por ação fiscal, 
pelo progresso da atividade econômica e, especialmente, pela forma-
lização e regulamentação fiscal das empresas.

Para ter acesso ao portal do Simples Nacional, é necessário o uso 
do certificado digital. As informações e os aplicativos que permitem 
ao Município conhecer os eventos ocorridos com os contribuintes 
optantes pelo Simples Nacional, bem como obter as informações 
para manter atualizados os cadastros e ter acesso aos históricos dos 
contribuintes estão disponíveis no acesso restrito para os entes.

É indispensável que o gestor do Município possua a certificação 
e-CPF. Somente o(a) prefeito(a) tem acesso automático ao portal do 
Simples Nacional. Se o Município não possui nenhuma certificação, 
é necessário, então, que se adquiram, no mínimo, duas certificações. 
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O Estatuto da Microempresa – ME – e o da Empresa de Pequeno 
Porte – EPP – incluíram os Municípios de maneira expressa no Sim-
ples, estes podem:

• realizar processamentos de análise de pendências dos contribuintes 
que desejam ingressar no Simples Nacional;

• controlar os pagamentos dos contribuintes optantes pelo Simples;

• verificar débitos dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

3.12. Contribuições

Podem ser destacadas contribuições sociais e de melhoria, de acor-
do com o art. 149 da Constituição Federal, permitindo que o Municí-
pio faça a instituição deste tributo a ser exigido pelos seus servidores 
para a formação da seguridade social sob o regime próprio, é o chama-
do regime de previdência de caráter contributivo e solidário, devido 
pelo ente público, servidores ativos e inativos e pensionistas.

A contribuição de melhoria que está prevista no art. 145, inc. III da 
Constituição Federal diz o seguinte.

III - Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e se-
rão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos in-
dividuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

A partir dessa ocorrência o Município pode instituir por meio de lei 
a contribuição de melhoria, pois é a valorização do imóvel que permite 
a cobrança deste tributo.

Vale ressaltar que o gestor não pode querer cobrar os valores da 
contribuição para depois começar a obra, pois o fato gerador é justa-
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mente a melhoria, ou seja, a valorização do imóvel do contribuinte.

É importante o gestor observar que a despesa da obra realizada 
é o limitador para a cobrança da contribuição de melhoria daqueles 
contribuintes atingidos pela melhoria da própria obra. Ainda que a va-
lorização da melhoria sobre os imóveis abrangidos seja superior ao in-
vestimento realizado pelo Município, o limite será a despesa da obra.

No art. 2° do Decreto-Lei 195/1967, apresenta-se um leque taxati-
vo das obras sobre as quais poderá incidir o tributo:

Art 2º Será devida a Contribuição de Melhoria, no caso de valori-
zação de imóveis de propriedade privada, em virtude de qualquer 
das seguintes obras públicas:

I - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, 
esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas;

II - construção e ampliação de parques, campos de desportos, pon-
tes, túneis e viadutos;

III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido inclu-
sive todas as obras e edificações necessárias ao funcionamento do 
sistema;

IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, 
instalações de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunica-
ções em geral ou de suprimento de gás, funiculares, ascensores e 
instalações de comodidade pública;

V - proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, e de sane-
amento de drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de bar-
ras, portos e canais, retificação e regularização de cursos d’água 
e irrigação;

VI - construção de estradas de ferro e construção, pavimentação e 
melhoramento de estradas de rodagem;

VII - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos; VIII 
- aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desa-
propriações em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico.



39 
5 - ECONOMIA | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

É importante destacar que o gestor deve estar bastante atento à 
contribuição de melhoria deste tributo, pois ele por si só poderá prati-
camente custear os valores provenientes das obras iniciadas pela ad-
ministração, diminuindo, assim, os impactos que determinado projeto 
terá para os cofres públicos, o que se mostra uma fonte alternativa para 
custear a obra já iniciada.

4. PRIORIDADES DE UMA GESTÃO FINANCEIRA 
MUNICIPAL EFICIENTE COM GERAÇÃO DE 

RECEITA

Para obter as prioridades de uma gestão financeira eficiente, vai 
exigir do gestor uma visão geral das necessidades do seu município.

Gerenciar o orçamento municipal requer um planejamento muito 
eficaz nas seguintes questões: organização, responsabilidade e trans-
parência. O gestor terá que ter um olhar panorâmico para conseguir 
alcançar os objetivos, ainda mais se tratando da gestão dos recur-
sos públicos, que é regulada por leis, tais como: Direito Financeiro 
(4.320/1964) e de Licitações (8.666/1993) e pela lei complementar 
de Responsabilidade Fiscal (101/2000).

Para garantir uma gestão financeira eficiente, a assessoria técnica 
da área de finanças da Federação Goiana de Munícipios pontou al-
gumas prioridades, que serão apresentadas a seguir.

4.1. Nomear Profissionais que Conheçam a Área 
Econômica Financeira

Esses profissionais terão que elaborar instrumentos de planejamento 
fundamentado na sua realidade econômica financeira, social, cultural 
e administrativa do município. Eles precisam estar focados nas 
atribuições que cada um terá e, particularmente, no conhecimento da 
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área em que está atuando, pois todos os recursos disponíveis passarão 
pelas mãos desses profissionais, cabe a eles alocarem de maneira 
eficiente esses recursos para trazer benefícios à população.

4.2. Calcular de Forma Correta os Gastos

O planejamento financeiro municipal deve ser o mais detalhado 
possível para conquistar os melhores resultados, procurando 
aumentar a arrecadação para distribuir recursos de forma a melhorar 
o desenvolvimento econômico dos Municípios, gerando, assim, mais 
qualidade de vida para a população. Para calcular certo os gastos 
do orçamento, é preciso compreender como melhorar a receita 
municipal, com referência onde aplicar.

4.3. Não Gaste mais do que Arrecada

Os gestores municipais têm de ter a preocupação com os efeitos dos 
gastos públicos, pois a população espera do gestor uma melhor utilização 
dos recursos arrecadados/existentes. Quando ocorre o oposto, o governo 
gasta mais do que arrecada, tende a aumentar taxas e impostos para cobrir 
as despesas, repassando, assim, o custo para os consumidores, fazendo 
que os preços dos serviços e produtos finais subam, tirando o poder de 
compra da população para cobrir seus gastos.

4.4. Melhoria e Aumento no Imposto sobre Serviço (ISS)

No Brasil, o Imposto Sobre Serviço (ISS) é um imposto que 
vem apresentando uma grande expansão, à medida que os serviços 
prestados aumentam o ISS pode aumentar de forma considerável. 
O ISS é tratado no art. 156, III, da Constituição Federal. De acordo 
com a Lei Complementar n. 116/2003,
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Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como 
fato gerador a prestação de serviços [...], ainda que esses não se 
constituam como atividade preponderante do prestador

§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do 
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior 
do País.

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços 
nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
– ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de 
mercadorias.

§ 3º O imposto de que trata esta Lei Complementar incide 
ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de 
bens e serviços públicos explorados economicamente mediante 
autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, 
preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada 
ao serviço prestado. 

Em inúmeros Municípios, é notória a carência de estruturar 
de forma adequada para fiscalizar e arrecadar os tributos de sua 
competência. Nesse sentindo, observa-se que a arrecadação e a 
fiscalização adequada do ISS podem se mostrar uma fonte de 
recurso importante para a prefeitura no contexto de custear projetos 
significativos para a comunidade, pois, segundo a Constituição 
Federal, art. 167, inciso IV, os impostos não estão vinculados a uma 
área restrita de atuação.

Num estudo apresentado pela Associação Mineira de Municípios 
(AMM) que trata sobre a área tributário, são sugeridas algumas 
ações para aumento da arrecadação do ISS:

1. Aumentar a transparência das ações do governo e criar canais 
de participação popular como o orçamento participativo.

2. Adequar o código tributário municipal com a inclusão dos 
serviços dispostos na Lei Complementar nº 116/03, caso contrário 
os serviços não serão passíveis de cobrança do ISS.
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3. Reformular a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) para 
as atividades de empresas privadas de saúde.

4. Institucionalizar a metodologia de pagamentos a partir de 
estimativas para os prestadores de serviços

5. Implantar ferramentas automatizadas de apuração do ISS

6. Presença de um quadro fiscal atuante

7. Intensificar a fiscalização nas empresas optantes pelo Simples

Nacional, pois as mesmas têm que estar em dia com a fazenda 
municipal para permanecer nesse sistema de tributação

8. Cadastro na Secretaria Municipal de Finanças instituído 
mediante Lei, das empresas sediadas em outras cidades e que 
forem prestar serviços no Município.

9. Intensificar fiscalização nos bancos.

10. Intensificar fiscalização nos cartórios (AMM, 2016).

São das prefeituras os recursos arrecadados com o Imposto de 
Renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer 
título por ela, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem.

4.5. Aumento de Receita Municipal por Transações 
com Cartão de Crédito

A utilização desse produto envolve atividades que possibilitam 
uma tributação de valores elevados, por meio do ISS, das operações 
de compra com esse produto. Essa modalidade apresenta uma 
oportunidade para que os Municípios alcancem um incremento 
de receita, especialmente porque as aquisições por este sistema de 
pagamentos eletrônico irão crescer ainda mais ao longo dos próximos 
anos.

Uma fiscalização crescente sobre as atividades de cartão de crédito 
vem tendo repercussão na esfera municipal, pois as atividades que 
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envolvem cartão crédito cada vez são maiores. O cartão de crédito 
é amplamente utilizado tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, 
decorrentes da compra de bens ou da contraprestação de prestação de 
serviços.

A arrecadação das empresas do setor está sendo elevada, o que 
significa valores bem consideráveis ao fisco. Em razão desses fatos, é 
grande o número de Municípios que possuem o interesse em fiscalizar 
e arrecadar valores do ISS de operações que envolvem cartões de 
crédito. De acordo com a Lei Complementar n. 116/2003, em seu 
subitem 15.01, permite que a administração de fundos quaisquer, de 
consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres seja responsável 
por recolher o ISS devido nas operações que envolvam o pagamento 
com cartões de créditos e débitos.

A administradora do cartão crédito assume perante o comerciante 
ou o prestador de serviço o compromisso de honrar o pagamento 
dos produtos ou serviços adquiridos por seu cliente, bem como o de 
garantir crédito a seus associados. 

O STJ pacificou o entendimento, no REsp 1.117.121/SP, de que o 
Município competente para exigir o ISS é aquele onde foi efetivado/
prestado o serviço, ou seja, onde o comerciante ou o prestador de 
serviço realizou atividade proposta ao seu cliente. Portanto, é nesse 
território que deve ser exigido o ISS.

Uma das dificuldades encontradas pelo fisco municipal é a 
fiscalização sobre a quantificação dessas atividades listadas no 
anexo da lei complementar que regula o ISS. Na fiscalização dessas 
operações, tem-se que uma das opções é constituir o crédito com base 
nas informações dos grandes lojistas e prestadores de serviços locais. 
As administradoras enviam relatórios mensais aos seus clientes, 
informando o total de operações realizadas com os cartões.

Os Cartórios também são uma boa possibilidade para o Município 
arrecadar tributos. O tabelião deve apresentar ao fisco suas 
movimentações e transações quantitativas para possibilitar a apuração 
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do ISS e assim fazer que os Municípios aumentem suas receitas.

4.6. Ficar Atento ao ISS de Leasing Pode ser uma 
Ótima Fonte de Arrecadação

As operações de arrendamento mercantil se mostram ao gestor 
como uma fonte rentável de valores. Nas transações de leasing, os 
Municípios também atuam de forma adequada ao agir fiscalizando 
e efetuando o lançamento de créditos em relação a estas empresas 
operadoras de leasing, com a configuração do crédito relativo aos 
serviços praticados. Se o Município aplicar uma alíquota-base de 5% 
nestas operações, a arrecadação do ISS pode ter um valor significante 
na sua arrecadação.

4.7. Fiscalização do Imposto Territorial Rural (ITR)

O ITR é previsto constitucionalmente, mediante inciso VI do artigo 
153 da Constituição Federal. O Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (ITR) é de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, 
o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da 
zona urbana do Município, em 1º de janeiro de cada ano. De acordo com 
Lei 9.393/1996, art. 1º,

§ 1º O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse 
social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a 
propriedade, exceto se houver imissão prévia na posse.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área 
contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na 
zona rural do Município.

§ 3º O imóvel que pertencer a mais de um Município deverá ser 
enquadrado no Município onde fique a sede do imóvel e, se esta não 
existir, será enquadrado no Município onde se localize a maior parte 
do imóvel.
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De acordo com art. 153 da Constituição Federal, os Municípios 
ficam possibilitados de fazer cobrança e fiscalizar dentro da forma da 
lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma 
de renúncia fiscal. É importante os gestores ficarem atentos, pois, com 
o convênio assinado, os Municípios se responsabilizam por exercer as 
atribuições de fiscalização, de lançamento de créditos tributários e de 
cobrança do ITR.

 O Município que assinar o convênio com a Receita Federal passará 
a receber 100% da arrecadação do imposto a partir do primeiro dia 
útil do segundo mês subsequente ao da celebração do convênio, vale 
ressaltar que a celebração não prejudica a competência supletiva da 
Receita Federal de fiscalizar e, inclusive, lançar créditos tributários e de 
cobrança do ITR.

4.8. Revisão e Parcelamento da Dívida Ativa

Segundo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN – 
esse é um serviço para o qual possibilita a revisão de dívida inscrita 
de natureza tributária quando o fato que ensejar a revisão houver 
ocorrido em momento anterior à inscrição em Dívida Ativa da União. 
Nestes casos, a revisão da dívida inscrita é realizada pela RFB. 
O pagamento do débito inscrito antes de sua inscrição em Dívida 
Ativa; o parcelamento dos débitos na Receita Federal formalizado 
antes da inscrição em Dívida Ativa; a compensação; a retificação de 
declaração (DIRPJ/DCTF/DIRPF) antes da inscrição em Dívida ou 
preenchimento de declaração com erro de fato são exemplos de fatos 
que ensejam a revisão da Dívida Ativa da União inscrita.

O protocolo do pedido de revisão de dívida inscrita não suspende 
a exigibilidade do débito nem possibilita a liberação da Certidão de 
Regularidade Fiscal, por ausência de previsão legal, destaca a PGFN.

Caso o Município pretenda realizar este tipo de procedimento, o fisco 
deve notificar o contribuinte, informando-lhe que o não pagamento do 
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débito poderá causar a sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, 
pois assim evitará possível ação da Fazenda por danos morais.

4.9. Benfeitoria Pública Pode Elevar o Valor da 
Cobrança de Taxas e Aumentar a Arrecadação

As taxas são formas de custear serviços postos à disposição do 
cidadão, sendo elas pelo exercício do poder de política ou pela 
efetiva prestação de serviços à comunidade. O gestor não poderá 
exigir uma taxa sem que exista uma infraestrutura montada para 
cobrar esse tributo, a exemplo da fiscalização de funcionamento de 
estabelecimento, para se cumprir como requisito há de se ter fiscais 
e estrutura em funcionamento adequado.

4.10. Simples Nacional: por que é importante para o 
município?

De acordo com o Portal da Receita Federal do Brasil – RFB - o 
Simples Nacional é importante, pois este é um regime compartilhado de 
arrecadação, que tem como principal finalidade a cobrança e fiscalização 
de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
A cobrança do Simples Nacional está prevista na Lei Complementar n. 
123, de 14 de dezembro de 2006. A participação desse tributo abrange 
todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

A sua administração do mesmo fica por conta do Comitê Gestor 
composto por oito integrantes: quatro da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos 
Municípios. Para o ingresso no Simples Nacional, é necessário o 
cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos 
previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional 
(RFB, 2016).
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As principais características do Regime do Simples Nacional são as 
seguintes: ser facultativo; ser irretratável para todo o ano-calendário; 
abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, 
ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à 
Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos 
tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação (DAS); 
disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do 
cálculo do valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 
2012, para constituição do crédito tributário; apresentação de declaração 
única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais; prazo 
para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em 
que houver sido auferida a receita bruta; possibilidade de os Estados 
adotarem sublimites para EPP em função da respectiva participação 
no PIB enfatizada à Receita Federal do Brasil. Os estabelecimentos 
localizados nesses Estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo 
sublimite deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou ao 
Município (RFB, 2016).

Como a União é responsável pela centralização e arrecadação do 
Simples Nacional, esta faz o recolhimento do valor devido até o dia 20 
do mês subsequente ao período de apuração.

É interessante destacar que a importância do ISS nas finanças dos 
Municípios tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. O 
crescimento da arrecadação desse imposto ocorre por ação fiscal, pelo 
progresso da atividade econômica e, particularmente, pela formalização 
e regulamentação fiscal das empresas.

É indispensável que o gestor do Município possua a certificação 
e-CPF. Somente o(a) prefeito(a) tem acesso automático ao portal do 
Simples Nacional. Se o Município não possui nenhuma certificação, é 
necessário, então, que se adquiram no mínimo duas certificações.

Dessa forma, são sugeridas algumas medidas a serem tomadas para 
incremento de receitas provenientes do Simples Nacional. Para ter acesso 
ao portal do Simples Nacional, é necessário o uso do certificado digital às 
informações e aos aplicativos que permitem ao Município conhecer os 
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eventos ocorridos com os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, 
bem como obter as informações para manter atualizados os cadastros e 
ter acesso aos históricos dos contribuintes.

4.11. Comprovação de Gastos Realizados pela 
Prefeitura

Para garantir o controle interno com eficiência, é recomendável 
manter cópias de tudo. Os documentos originais fiscais precisam ser 
encaminhados ao órgão responsável pela contabilidade. Lá ficam 
disponíveis para a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios.

A boa organização dos documentos facilita muito na hora de 
justificar as despesas municipais junto ao TCM.
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Visando a qualicação e o aprimoramento das administrações locais, a Escola Goiana de 

Gestão Pública constitui uma importante ferramenta para o desenvolvimento dos municípi-

os, promovendo uma reexão sobre o atual momento vivenciado pelos administradores 

locais. Com o intuito de abrir novos caminhos, a EGP oferece um amplo portfólio de eventos 

técnicos de interesse e relevância para os municípios goianos.
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