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Melhoria na gestão das receitas municipais
Panorama e caminhos possíveis: Receita Própria.

Pontos principais: Informação, Diferenciação e Coordenação

• Conhecer seus contribuintes, o comportamento da sua receita e do valor
adicionado do seu município.

• Diferenciar os contribuintes por tipo, renda, hábitos, etc.

• Ter um bom relacionamento com os órgãos de receita federal e estadual.

• Ter um bom relacionamento com os contribuintes.

• Usar as formas alternativas de financiamento e coordenação de políticas
públicas sempre que for vantajoso e importante para o município.



Receitas Melhoria na gestão das receitas 
Panorama e caminhos possíveis: Receita Própria.

Pontos principais: Informação, Diferenciação e Coordenação

IPTU
✓ Melhorias nos cadastros, integração das diversas base de dados do município.

✓ Correção da Planta genérica de valores. Não adiar o custo político!

✓ Aquisição de cadastro digital respeitando a LGPD.

✓ Comunicação diferenciada para cada contribuinte via carne e via método de
cobrança.

✓ Cobrança amigável ágil, comunicação por mensagem de celular, carta cobrança
com padrão diferençável, campanhas na mídia e no site da prefeitura.



Melhoria na gestão das receitas 
Panorama e caminhos possíveis: Receita Própria.

Pontos principais: Informação, Diferenciação e Coordenação

ITBI
✓ Convênios com os cartórios e associação de cartorários.

✓ Procurar associações de municípios para iniciar conversas com a RBF que está criando
um cadastro de imóveis para fins de IR.

✓ Boa relação com os contadores do município para melhorar o uso do ISS eletrônico.

✓ Legislação com tabela do ISS mais sintética para evitar múltiplos registros de atividades
e não afastar startups e empresas de difícil enquadramento.

✓ Conhecer bem a sua base de empresas, mesmo do simples (usar os dados federais).



Melhoria na gestão das receitas 
Panorama e caminhos possíveis: Receita Própria.

Pontos principais: Informação, Diferenciação e Coordenação

ICMS
✓ Conhecer bem a sua base de empresas, seus negócios e acompanhar o valor

adicionado das principais empresas.

✓ Ter ao menos um fiscal dedicado ao ICMS, conhecer os processos pode evitar que as
empresas mudem o faturamento do tributo e seu município perca valor adicionado.

✓ Ter um bom relacionamento com as empresas e com a Receita Estadual.

✓ Dificuldade de criar incentivos fiscais para elevar o valor adicionado. Pense bem antes
de tentar criar algum.



Melhoria na gestão das receitas municipais
Panorama e caminhos possíveis: Receita Própria.

Pontos principais: Informação, Diferenciação e Coordenação

Cobrança de Dívida Ativa
✓ Os esforços da cobrança amigável valem a pena.

✓ Legislação justa em termos de juros e parcelamento.

✓ Conhecer os motivos que levam à inadimplência.

✓ Diferenciar os contribuintes por seus motivos de inadimplência.

✓ Possuir estratégias de cobrança ágeis e diretas.

✓ Utilizar o protesto sim, mas com parcimônia.



Melhoria na gestão das receitas municipais
Panorama e caminhos possíveis: Alternativas e Parcerias

✓ Transferências voluntárias: estado e/ou união ajudam a financiar políticas locais.
Ganho com o auxílio para para o financiamento, ganhos de escala com políticas
já testadas, ganhos com a expertise dos entes com mais estrutura. Cursos no
Municípios em Rede.

✓ Captação com organismos nacionais e internacionais: bancos de investimento,
projetos de captação de recursos, dentre outros.

✓ Empréstimos: São uma alternativa sempre o projeto for custoso e que os
ganhos sociais do projeto forem superiores aos custos com juros. Para
municípios em situação fiscal confortável.



Melhoria na gestão das receitas municipais
Panorama e caminhos possíveis: Alternativas e Parcerias

✓ Concessões e PPPs: execução descentralizada, compartilhamento de riscos, etc.

✓ Parcerias com organizações sociais: MROSC como novo ordenador.

✓ Parcerias diversas com o setor privado: desestatização, lei de voluntariado,
ganhos de escala, redução de custos e melhorias nos serviços.



Melhoria na gestão das receitas municipais
Destaques dos caminhos possíveis

• Papel fundamental do 
aporte de receitas como 
alternativa viável – e cada 
vez mais necessária

• Modelo de escritórios de 
projetos em ascensão

Transferências 
voluntárias

• Relações interfederativas
como forma de apoio e 
fortalecimento para 
tentar amenizar o quadro 
social atual

Coordenação e 
cooperação • Redução do gasto 

público;

• Desestatização do que for 
possível;

• Parcerias em diversos 
formatos

Desoneração 
de receitas



Melhoria na gestão das receitas municipais
Panorama e caminhos possíveis: Alternativas e Parcerias

Iniciativas da SDR no projeto Municípios em Rede para boas práticas de parcerias:

✓ Curso sobre Consórcio e racionalização de despesas.

✓ Govcast sobre Convênio – Cartilha animada e visual.

✓ Talk Show e Govcast sobre Desestatização com a experiência do Ibirapuera e
mais 5 parques.

✓ Talk Show e Govcast sobre Agenda 2030 (os 17 ODS da ONU).

✓ Curso sobre boas práticas de gestão para melhoria das receitas públicas e
parcerias para racionalização das despesas.
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