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Carta do Presidente

Promover o bem público e o atendimento das 
demandas da sociedade são objetivos de todos os 
gestores municipais. Entretanto, para alcançar essas metas, é neces-
sário possuir instrumentos para o seu desenvolvimento, como recursos 
financeiros disponíveis e pessoas comprometidas com a correta movi-
mentação e utilização do erário público.

 Os Municípios são os principais executores das políticas públicas, 
mas na partilha dos recursos ficam com somente 17% de toda a arreca-
dação, tornando precária a sua situação financeira. A crescente demanda 
por serviços públicos, o desequilíbrio das transferências constitucionais, 
que acaba estrangulando os orçamentos, e o entupimento de responsa-
bilidades atribuídas aos Municípios obrigam os Entes locais a recorrerem 
ao endividamento e a diminuírem a qualidade dos serviços prestados.

Os gestores municipais se deparam todos os dias com inúmeras 
dificuldades e acabam por enfrentar os desafios em diferentes áreas, se-
quer podendo contar com o auxílio do governo federal.

Existe uma necessidade urgente de investimento em ações inova-
doras e criativas que garantam a entrada do recurso nos cofres públicos 
locais. Ações essas focadas no fortalecimento da arrecadação própria. 
Por isso, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) reuniu importan-
te material com algumas boas práticas já executadas nos Municípios que 
serão apresentadas nesta publicação, que chega à sua 4ª edição, para 
proporcionar a troca de ideias entre os gestores e até mesmo incentivar 
novas práticas que colaborem com o atual cenário financeiro municipalista.

Boas ideias e boa leitura!

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM





Sumário

Gestão Municipal, Projetos em Ação – Boas práticas devem ser 
compartilhadas 11

O que são Boas Práticas? 13

PROJETO EM AÇÃO 1

A gestão dos gastos públicos e o controle social no Município 
de Costa Rica – MS 15

PROJETO EM AÇÃO 2

Município de Santa Bárbara/MG aumenta receita com uso de 
tecnologia na gestão e na fiscalização do ISSQN 32

PROJETO EM AÇÃO 3

Inova Farroupilha: O case Farroupilha de desburocratização e 
incentivo ao empreendedor 42

PROJETO EM AÇÃO 4

Nova Gestão Pública (Public Service Oriented) e a filosofia 
japonesa 5S no Contexto do Fisco Municipal 53

PROJETO EM AÇÃO 5

Planejamento Estratégico e Gestão das Compras Governamen-
tais voltados ao Fomento do Empreendedorismo Local 64

Reflexões e ponderações 72





11
Gestão Municipal: Projetos em Ação 2018 
Boas práticas compartilhadas para as Finanças Municipais 

Gestão Municipal, Projetos 
em Ação – Boas práticas 
devem ser compartilhadas

No Brasil existem mais de 5.568 Municípios. Desses, cerca de 
80%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), possuem menos de 50 mil habitantes. Mas por que falar sobre 
isso? Os Municípios enfrentam dias difíceis e, apesar de uma longa se-
quência de esforços, os desajustes estruturais da nossa economia, o 
descontrole das contas públicas no país, os orçamentos esfolados, os 
recursos limitados e a crescente responsabilidade atribuída aos Entes 
locais, que se veem atolados com demandas por mais e melhores ser-
viços públicos, agravam ainda mais a situação, que é intensificada prin-
cipalmente nos pequenos Municípios. 

Para entender melhor essa situação, faz-se necessário compreen-
der o perfil dos nossos Municípios, para que dessa forma seja possível 
saber qual é a potencial capacidade de ampliação de seus recursos: 

GRANDE – maior capacidade de ar-
recadação de ISS e IPTU;

MÉDIO – dependente da transferên-
cia do ICMS;

PEQUENO – dependente da trans-
ferência do FPM.
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Há os Municípios de grande porte – com número de habitantes 
superior a 150 mil – que têm uma capacidade muito maior de arrecadar 
as receitas próprias como o ISS, o IPTU e o ITBI; e isso por uma lógica 
de que ali a capacidade econômica e contributiva dos cidadãos é mui-
to mais elevada, o que garante a importância dessas receitas próprias 
no orçamento do Município. 

Já os Municípios de médio porte (entre 50 mil e 150 mil habitantes) 
dependem fortemente do ICMS; e os pequenos – abaixo de 50 mil habi-
tantes – dependem quase que integralmente das transferências consti-
tucionais, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

 É importante para o gestor municipal entender qual é o perfil de 
desenvolvimento de suas receitas e também das transferências do Es-
tado e da União. No entanto, não é porque o Município é pequeno que 
precisa ficar atrelado somente ao FPM – este deve também se concen-
trar em todas as possibilidades de qualificar e quantificar sua receita. 

A partir do momento em que o gestor identifica o perfil socioeco-
nômico do Município, considerando a variedade brasileira, fica evidente 
que as demandas locais são inúmeras, assim como a diversidade de rea-
lidades, de ofertas de serviços e de perfil fiscal, técnico e administrativo. 

Tendo em vista essa realidade, surge a necessidade de buscar 
iniciativas, experiências e soluções que podem ser aplicadas em seu 
território e que possam até mesmo depois servir de referência para ou-
tros Municípios, com a finalidade de garantir recursos para a sustenta-
bilidade financeira e atender às demandas da população. 

Programas, projetos e atividades de gestão pública que respon-
dem positivamente a essas necessidades são apresentados, aqui, nesta 
cartilha, como boas práticas. E ainda que seja necessário realizar adap-
tações, sempre há o que se aproveitar delas. São diversas as iniciativas 
voltadas para o desenvolvimento da gestão fiscal e tributária que contri-
buirão para o aprimoramento da arrecadação municipal. 
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O que são Boas Práticas?

 Quando se fala em boas práticas, imediatamente vem a ideia de 
inovação e de criação; mas será que a gestão que busca novas ideias, 
projetos, políticas e programas, produtos e processos está realizando 
boas práticas? 

Ao longo dos anos, o que se percebe em boa parte dos Municí-
pios, principalmente os menores, é que o processo de modernização 
gerencial e a eficiência fiscal encontram obstáculos, que vão desde ca-
dastros incompletos a legislações desatualizadas, passando por tecno-
logia não compatível com as ferramentas modernas, instalações físicas 
inadequadas, insuficiência ou ausência de qualificação de servidores, 
entre outros aspectos. 

Há experiências municipais, entretanto, que obtêm com eficiência 
a redução de custos ao adotarem meios para a prestação de serviços 
públicos, entre outros fatores que distinguem o processo de gestão e 
facilitam os procedimentos do Município como agente promotor de vá-
rias ações. 

Boa prática envolve a participação e a integração entre setores 
da própria administração e também com a comunidade. Envolve o mo-
nitoramento e a avaliação constante para manter o curso ou mesmo pa-
ra adotar um redirecionamento. Envolve capacitação para os cidadãos 
quanto a acompanhamento e fiscalização das ações do governo, numa 
política de corresponsabilidade. 

Boa prática é a busca por soluções de problemas de forma respon-
sável. O gestor deve estar atento para não assumir responsabilidades 
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que não são do Município, principalmente nos processos de descentra-
lização fiscal, em que acabam assumindo maior peso no atendimento 
das demandas sociais e nos gastos totais. 

Ideias, programas, abordagens e processos são boas práticas 
quando implementados com sucesso, garantindo respostas positivas 
ao problema.
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PROJETO EM AÇÃO 1

A gestão dos gastos públicos 
e o controle social no 
Município de Costa Rica – MS

1. Identificação do Município

Costa Rica é um Município brasileiro do Estado de Mato Grosso 
do Sul. É a capital estadual do algodão e dos esportes de aventura, pois 
possui um grande potencial turístico em exploração. Está inserida en-
tre as 100 cidades mais promissoras do Brasil, podendo tornar-se, em 
breve, um polo regional turístico.
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Foto 01 – Cachoeira das Araras – Costa Rica/MS

Fonte: Arquivo municipal. 

Embora a sede do Município de Costa Rica seja bastante jovem, a 
ocupação da região é bem mais antiga. A colonização começa a partir 
de 1838 com a vinda do major Martim Gabriel de Melo Taques, natural 
de Itu-SP, casado com Ana Fausta G. de Melo Taques, com quem vai 
morar no Rio Grande do Sul. Em 1835, com o advento da guerra dos 
Farrapos, na condição de paulista, foge para o Uruguai, Argentina, Pa-
raguai, sobe o rio Paraguai até Corumbá e, através do Taquari, até suas 
nascentes nas bordas do Chapadão de Baús, cruza o chapadão, che-
gando até as margens do rio Sucuriú onde efetua posse (hoje Capela 
do Baús), denominada fazenda Santo Antônio dos Dois Córregos.

Baús tem papel fundamental como ponto de passagem e abas-
tecimento tanto para quem se direcionava aos campos de Vacarias e 
a Coxim, vindos de Goiás e Triângulo Mineiro, como quem viajava pela 
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antiga estrada do Piquirí, que ligava Cuiabá a Santana do Paraíba. O 
Distrito de Baús vivencia tanto o episódio da guerra do Paraguai como 
a passagem da Coluna Prestes.

O povoamento de Costa Rica, propriamente dito, teve início por 
volta de 1926, quando José Ferreira da Costa, procedente de Nioaque, 
fundou a fazenda Imbirussú. Em 1958, com a construção da ponte so-
bre o rio Sucuriú, ligando as fazendas Imbirussú e São Luiz, ergue-se 
uma casa que servia de abrigo para os trabalhadores, nela alojou-se 
Antônio Nogueira com um pequeno comércio. Por volta de 1961, José 
Ferreira da Costa resolveu implantar um povoado, destinando uma área 
de pouco mais de 236 hectares da Fazenda Imbirussú para loteamento. 
A surpreendente aceitação fez com que logo surgissem algumas edifi-
cações à margem direita do rio Sucuriú. O povoado se tornou Distrito de 
Camapuã em 21 de janeiro de 1964 (Lei 2.132) e elevado à categoria 
de Município (Lei 76, de 12 de maio de 1980), com desmembramento 
de porções dos Municípios de Camapuã e Cassilândia.

Hoje a população de Costa Rica é formada pelas famílias que par-
ticiparam de sua fundação e também por descendentes de todo o pa-
ís, constituindo, assim, uma população rica em conhecimento e cultura.

Costa Rica, com 25 mil habitantes e 3 relacionamentos diretos, é 
um Centro de Zona B. Nível formado por cidades de menor porte e com 
atuação restrita à sua área imediata; exercem funções de gestão ele-
mentares. Costa Rica é uma das 364 cidades no Brasil com a classifi-
cação Centro de Zona B. A cidade exerce influência sobre a cidade de 
Alcinópolis, Paraíso das Águas e Figueirão (Centro Local).

Apesar da crise financeira estabelecida no país, através de várias 
causas e atingindo diferentes níveis e setores, em Costa Rica/MS a pro-
pulsão de queda ou estagnação do mercado não aconteceu, pelo con-
trário, a cidade manteve um nível alto de contratos trabalhistas no ano 
de 2016 e já começou o ano de 2017 com excelentes níveis de merca-
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do, a cidade mantém seu comércio local estável, incluindo a abertura 
de novos setores.

Costa Rica é considerada a capital estadual do algodão pela quan-
tidade plantada, 18.597 ha/ano e também pela qualidade do algodão co-
lhido. E, ainda, há outras culturas que fomentam a economia; de acordo 
com o Censo Agro 2017, são plantados 75.000 ha/ano de soja, 47.174 
ha/ano de cana-de-açúcar e 41.900 ha/ano de milho. Costa Rica tam-
bém tem um rebanho de 200.820 cabeças de gado.

Foto 02 – Plantação de algodão

Fonte: Internet. 

2. Ação

Controle de gastos
O controle de gastos de Município de Costa Rica (MS) vem sendo 

cada vez mais rigoroso, e tal controle vem refletindo em boas ações em 
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todas as esferas do Município: educação, saúde, assistência, turismo, 
obras, esporte, cultura.

A seguir, uma relação dos exemplos de controle de gastos: 

 ¡ Controle de combustível: o abastecimento dos 159 veículos ofi-
ciais é feito por meio de um cartão magnético, monitorado por sof-
twares contratados por licitação, pois dessa forma é possível ter 
a média de cada veículo, o motorista que abasteceu, o horário, 
a quilometragem de cada abastecimento e, assim, um relatório 
em tempo real do consumo de combustível de todos os veículos 
oficiais. Nenhum veículo da frota oficial abastece sem o cartão e 
somente as pessoas autorizadas têm senha para abastecimento.

 ¡ Controle de manutenção dos veículos: toda a manutenção cor-
retiva e preventiva de veículos e de equipamentos, com forneci-
mento de peças, pneus e demais acessórios, além dos serviços 
de oficinas mecânicas, auto elétricas, retificadoras de motores, fu-
nilaria, borracharia, alinhamento e balanceamento, escapamentos 
e demais serviços e produtos afins que se fizerem necessários à 
manutenção preventiva dos veículos oficiais são monitorados e au-
torizados por um software por meio do qual se realizam orçamen-
tos em tempo real, podendo escolher a melhor proposta e, dessa 
maneira, fazer a melhor verificação dos gastos de acordo com os 
relatórios obtidos e executar uma administração eficaz, a fim de 
garantir a economicidade e operacionalizar de maneira inteligen-
te, extraindo o benefício máximo de cada equipamento, com se-
gurança e resultados para o Município. 

 ¡ Controles da água e energia: todas as contas são agrupadas e 
encaminhadas mensalmente para a subsecretaria de administra-
ção, onde são alimentadas as planilhas e verificada a média de 
gasto, se houve alteração ou não. E, caso haja alguma irregulari-
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dade na média mensal, a secretaria responsável é acionada ime-
diatamente.

 ¡ Controle de telefone celular: o Município contratou por proces-
so licitatório uma rede de telefonia móvel e um sistema de gestão 
on-line, onde é estabelecido um limite de uso para cada linha. Se 
for necessário um ajuste neste limite para maior, deverá o usuário 
efetuar a justificativa. 

 ¡ Controle de telefones fixos: o Município está implantando o siste-
ma de direcionamento correto entre operadoras, viabilizando uma 
economia. O software tem a função de direcionar corretamente 
as ligações para as respectivas operadoras (Claro, Oi, Vivo, Tim 
e Nextel) e desta forma reduzir com recursos inteligentes o custo 
das contas telefônicas em 30% anual, considerando o custo atu-
al, e unificar a comunicação de todas as secretarias a custo zero, 
utilizando a tecnologia IP para tal feito.

 ¡ Folha de pagamento: Um ponto muito importante é a folha de pa-
gamento enxuta que não ultrapassa 34% da arrecadação.

Todos esses controles são realizados e analisados mensalmente 
e encaminhados para os secretários municipais para verificarem se es-
tão dentro do planejamento de sua pasta.

Compras com responsabilidade
A redução de gastos também se deve ao controle rigoroso na ho-

ra das compras, pois o Município preza a melhor proposta e também a 
qualidade do produto. Com esse objetivo, é dada muita atenção no mo-
mento da elaboração do termo e no valor de referência nos processos 
licitatórios, buscando o valor correto, a especificação detalhada do pro-
duto ou serviço e a constatação de todas as obrigações da contratada, 
tendo em vista a fiscalização do serviço prestado e o produto adquirido. 
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Cada secretaria conta com um ou mais servidores municipais exer-
cendo o papel de fiscais de contrato, esses estão devidamente orienta-
dos para receber somente o que está de acordo com o que foi contra-
tado no processo licitatório. 

Dentro deste contexto de administrar com responsabilidade, to-
dos os gestores têm o compromisso de comprar somente o necessário 
para o bom andamento das funções de seus departamentos e dentro 
da legalidade.

O exercício do controle social
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e suas re-

gulamentações pelas leis orgânicas e a necessidade de repasses finan-
ceiros a Estados e Municípios, tornou-se imprescindível a instituição de 
colegiados participativos de poder decisório nos quais haveria a partici-
pação popular, conforme premissa da CF 1988, em seu art. 204, inc. II.

A decisão chega no Município de Costa Rica (MS) a partir dos anos 
de 1990, na gestão do prefeito Roberto Rodrigues, com a instituição do 
Conselho Municipal de Saúde (CMS), por meio da Lei Municipal 197, de 
9 de setembro de 1991. O ato estabelecia a participação da sociedade 
no conselho diretor da Fundação Hospitalar, órgão que atende por meio 
do Sistema Único de Saúde (SUS), além de contar com profissionais da 
área de saúde e usuários do sistema. Tudo isso com objetivo de integrar 
na formulação direta de políticas voltadas ao SUS com acompanhamen-
to contínuo dos recursos investidos na referida política, exercendo, as-
sim, o cumprimento do disposto estabelecido na Constituição brasileira. 

Entre os anos de 1992 e 1995, Costa Rica (MS) criou o Conselho 
Municipal de Assistência Social e o Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA), com caráter deliberativo, com representa-
ção do governo, da sociedade civil e órgãos permanentes vinculados à 
administração municipal – trabalhavam de forma estratégica na formu-
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lação de políticas que atendiam às família e no acompanhamento dos 
gastos públicos investidos nestas áreas. 

Sem experiências e conhecimento referente à execução da ges-
tão municipal, os membros dos conselhos exerciam o papel de agen-
te fiscalizador ainda de forma paternalista e subordinada, em razão do 
não conhecimento dos normativos e da inexistência de leis que abran-
gessem seus trabalhos.

 A partir do ano de 2000, o Município de Costa Rica (MS) começa 
a instituir mais outros conselhos municipais. Para que o Município tives-
se acesso com rapidez a recursos públicos de cofinanciamento federal 
e estadual, foi instituído o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) – Lei 
Municipal 540, de 27 de dezembro de 2000 –, e a fim de ter acesso ao 
cofinanciamento estadual de Mato Grosso do Sul, foi criado o Comitê de 
Fiscalização dos Recursos do Fundo Municipal de Investimento Social 
(FIS), recursos estes aplicados diretamente em convênios e programas 
sociais com a fiscalização direta da sociedade. 

Programas como os de atenção integral à família (Paif), desenvol-
vido pela Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Centro 
de Referência de Assistência Social (Cras), que tem por objetivo o for-
talecimento da família e dos indivíduos, com atividades individuais e/ou 
em grupo para o desenvolvimento do potencial de famílias que estejam 
em situação de vulnerabilidade social, com a concessão de benefícios 
socioassistenciais. Sobre os convênios, foram realizados com entida-
des não governamentais que atendam a pessoas em situação de rua, 
pessoas vitimadas que tiveram seus direitos violados, como: criança e 
adolescente, idoso, violência doméstica.

Desde o ano 2000, foram instituídos também o Conselho de Desen-
volvimento Econômico, os Conselhos Municipais do Idoso, de Habitação 
e Interesse Social, o Conselho da Cidade, o Conselho de Acompanha-
mento dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento à Educação Bási-
ca (Fundeb), o Conselho Municipal Antidrogas (Comad), dentre outros.
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Em Costa Rica (MS), o Controle Social é realizado por meio de con-
ferências, fóruns, audiências públicas, reclamações, sugestões, elogios, 
denúncias e reuniões ampliadas; dando, assim, a possibilidade de a po-
pulação participar ativamente nas tomadas de decisões governamentais. 

Por meio dessa participação, exercem o acompanhamento dos 
serviços, fiscalizam as ações, aprovam a política pública local, realizam 
o acompanhamento e a execução de recursos públicos, participam efe-
tivamente na elaboração de programas e projetos possibilitando cada 
vez mais a transparência social.

Foto 03 – Conselho de Habitação – Análise de Prestação de Contas

Fonte: Arquivo municipal.

Exercer o controle social é um dever, significando que a socieda-
de civil interage na formulação de novas políticas públicas, realizando 
atribuições que anteriormente eram exclusivas do setor público no aten-
dimento às necessidades do cidadão e na garantia dos direitos sociais 
conquistados. Abaixo, as principais ações/deliberações realizadas du-
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rante o ano de 2016 como parte integrante do bom funcionamento da 
Política Pública de Costa Rica (MS). 

Tabela 1 – Periodicidade das ações

Ação Conselho Data/Ano
Atualização dos dados cadastrais dos 
conselheiros de assistência social no 
Cadastro Nacional do Sistema Único de 
Assistência Social – SuasWeb. 

Cmas Todo o ano de 
2016

Planejamento das ações do Cadastro 
Único. Cmas Março/2016

Análise de prestação de contas dos re-
cursos do Fundo Municipal de Assis-
tência Social (Fmas), Fundo Estadual 
de Assistência Social (Feas) e Fundo 
Nacional de Assistência Social (Fnas). 

Cmas Bimestral/2016

Demonstrativo financeiro dos recursos 
do governo federal e do Estado – exer-
cício de 2015. 

Cmas Abril/2016

Visitas de monitoramento às unidades 
públicas e privadas de assistência social. Cmas Junho/julho/

agosto 2016
Aprovação do cofinanciamento do go-
verno federal. Cmas Junho/2016

“Projeto Primavera”. Cmas Julho/2016
Fiscalização dos recursos do Índice de 
Gestão Descentralizada (IGD), Sistema 
Único de Assistência Social (Suas) e 
Programa Bolsa Família (PBF).

Cmas Todo o ano de 
2016

Alteração de normativas referentes ao 
controle social. Cmas Todo ano de 

2016
Realização do “IV Fórum Municipal de 
Entidades Não Governamentais”. Cmas Outubro/2016
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Ação Conselho Data/Ano

Atualização cadastral dos conselheiros. CMDCA Todo o ano de 
2016

Acompanhamento dos casos atendidos 
pelo Conselho Tutelar – Centro de Refe-
rência Especializado de Assistência So-
cial (Creas).

CMDCA Todo o ano de 
2016

Análise de Prestação de contas do Fun-
do Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (FMDCA).

CMDCA Todo o ano de 
2016

Posse do Conselho Tutelar. CMDCA Janeiro de 2016
Realização da “I Reunião Ampliada 
com a Sociedade”. CMDCA Outubro/2016

Ações socioeducativas de prevenção e 
repreensão ao uso abusivo a drogas lí-
citas/ilícitas nas escolas da rede Muni-
cipal de educação do Município.

Comad Todo o ano de 
2016

Articulação com redes de atendimento 
ao usuário dependente químico, entida-
des de atendimento, colaboradores e 
empresários sobre o uso de drogas.

Comad Todo o ano de 
2016

O Conselho Municipal do Idoso não se reuniu durante o ano de 2016.
OBS: Por não haver pauta a ser discutida.
Aprovação dos recursos do fundo mu-
nicipal de habitação referente ao exer-
cício de 2015 e por decisão da pre-
sidência não houve convocação de 
demais reuniões. 

Conse-
lho ges-

tor
Março/2016

Análises químicas das amostras de 
água coletada. Consab Todo o ano de 

2016
Orientações técnicas para os conse-
lheiros. Consab Abril/2016
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Ação Conselho Data/Ano
Informações sobre o aumento da tarifa 
de água na cidade/apresentação dos 
gastos realizados pela autarquia de 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae).

Consab Agosto/2016

Estudos técnicos de implementação 
de novas diretrizes na lei de criação do 
conselho.

Consab Novembro/2016

Reunião de fechamento do Poder 
Executivo/conselho municipal. Consab Dezembro/2016

Deliberação dos recursos do Fundo 
Municipal de Saúde. CMS Todo o ano de 

2016

Deliberação das contas do Saae. CMS Todo o ano de 
2016

Plano de contingência de epidemia de 
dengue. CMS Janeiro de 2016

Aprovação dos relatórios de prestação 
de contas da Secretaria de Saúde. CMS Todo ano de 

2016
Planejamento anual da secretaria de 
saúde. CMS Janeiro de 2016

Prestação de contas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb).

C. do 
Fundeb

Todo o ano de 
2016

Prestação de contas do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar (Pnate). 

C. do 
Fundeb

Todo ano de 
2016

Curso técnico promovido para o 
conselho. CAE Junho de 2016

Reuniões ordinárias. CAE Todo ano de 
2016
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Ação Conselho Data/Ano
Treinamento de higienização e manipu-
lação de alimentos. CAE Julho de 2016

O Conselho Municipal de Turismo não se reuniu durante o exercí-
cio de 2016
Obs: Por não haver pauta a ser discutida.
Plano de aplicação dos recursos do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) Ecológico.

C. Meio 
Ambien-

te
Março de 2016

Conselho Gestor da Área de Preservação do Parque das Nascen-
tes do Rio Sucuriú – Conapa
Não se reuniram durante o exercício de 2016
Obs: Por não haver pauta a ser discutida.
Conselho de Administração do Parque Natural Municipal Salto do 
Sucuriú
Não se reuniram durante o exercício de 2016
Obs: Por não haver pauta a ser discutida.
Aprovação de Regimento Interno 
e composição de mesa diretora e 
comissões temáticas.

C. da 
Cultura

Análises dos balancetes financeiros. FIS

Tabela 2 – Conselhos e legislações

Conselho Lei de Criação
Conselho Municipal de Assistência Social 
(Cmas).

Lei 1.080, de 29 de 
dezembro de 2011. 

Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA). 

Lei 1.223, de 24 de março 
de 2015. 

Conselho Municipal Antidrogas (Comad). Lei 570, de 28 de maio de 
2001.
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Conselho Lei de Criação
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação e Interesse Social (CGFHIS).

Lei 850, de 27 de 
novembro de 2006.

Conselho Municipal do Idoso (CMI). Lei 778, de 8 de setembro 
de 2005.

Comitê de Fiscalização do Fundo 
Municipal de Investimento Social (FIS). 

Lei 504, de 31 de julho de 
2000.

Conselho Municipal do Meio Ambiente 
(CMMA)

Lei 1.216, de 17 de 
dezembro de 2014.

Conselho Municipal de Turismo (Contur). Decreto 4.364, de 3 de 
julho de 2015.

Conselho Gestor da Área de Preservação 
Ambiental das Nascentes do Rio Sucuriú 
(Conapa). 

Decreto 3.710, de 9 de 
julho de 2007.

Conselho Municipal de Saúde (CMS).
Lei 384, de 12 de 

novembro de 1997, 
alterações em 2011/2016.

Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Lei 540, de 27 de 
novembro de 2000.

Conselho Municipal do 
Acompanhamento, Controle Social, 
Comprovação e Fiscalização dos 
Recursos do Fundeb e de Valorização 
dos Profissionais da Educação. 

Lei 857, de 27 de 
novembro de 2007.

Conselho Municipal de Defesa do 
Consumidor e Desenvolvimento 
Econômico e Social (Condecom). 

Lei 530, de 11 de 
dezembro de 2000, 

alterações em 2013/2014.

Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural (CMDR).

Lei 984, de 19 de 
novembro de 2009, 
alterações em 2016.

Conselho de Administração do PARQUE 
Natural Municipal Salto do Sucuriú – APA.

Lei 885, de 10 de 
setembro de 2007.
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Conselho Lei de Criação
Conselho Municipal de Políticas Culturais 
(CMPC)

Lei 1.269, de 20 de 
outubro de 2015.

Conselho Municipal de Saneamento 
Básico (Consab).

Lei 1.264, de 30 de 
setembro de 2015.

Conselho Municipal da Cidade – 
ComCidades.

Decreto 3.686, de 2 de 
fevereiro de 2007.

A seguir, alguns registros de ações dos Conselhos realizadas du-
rante o ano de 2016.

Foto 04 – Reunião Conjunta CMDCA e Cmas

Fonte: Arquivo municipal.
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Foto 05 – Oficina de Capacitação Cmas

Fonte: Arquivo municipal.

Foto 06 – I plenária do Conselho do Idoso – compondo mesa diretora

Fonte: Arquivo municipal.

  
3. Resultados Obtidos

Com o controle de gastos e o controle social sendo feitos de forma 
minuciosa pelos gestores, foi possível chegar aos seguintes resultados:
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 ¡ a participação popular e da sociedade civil na agenda pública sen-
do debatida de modo que sua execução seja permanente, planeja-
da e consolidada através de normativos que visem a proporcionar 
melhorias na qualidade da execução da Gestão pública municipal; 

 ¡ pagar até 50% do 17º salário para os professores;
 ¡ iluminação pública de qualidade;
 ¡ saúde sem filas de atendimento;
 ¡ educação com avaliação excelente no Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb);
 ¡ escolas com infraestrutura adequada;
 ¡ cidade 100% asfaltada;
 ¡ cidade com 38% com rede de esgoto e com mais projetos de am-

pliação;
 ¡ mais de R$ 7 milhões em obras empenhadas (pavimentação as-

fáltica, escola, Centro de Educação Infantil – CEI, recapeamentos, 
sinalização turística, pontes, reformas, dentre outros); 

 ¡ realização de vários eventos para a população, tais como: ré-
veillon, carnaval, queima do alho (concurso municipal). Fomento 
também no meio turístico, como eventos de Montain Bike, moto-
cicletas, além de eventos culturais das escolas, proporcionando 
lazer e entretenimento à população.

 ¡ e, claro, recurso em caixa, cerca de R$ 18 milhões. 
 

4. Considerações finais 

Destaca-se, neste processo, a importância da participação da so-
ciedade nos projetos voltados para as políticas públicas de Costa Rica/
MS. A informação de como é gasto o dinheiro público é essencial, mas 
foi fundamental inserir o cidadão no processo de tomada de decisão, 
pois o interesse de desenvolvimento e qualidade de vida é comum a 
todos do Município. 
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PROJETO EM AÇÃO 2

Município de Santa Bárbara/
MG aumenta receita com 
uso de tecnologia na gestão 
e na fiscalização do ISSQN

 

1. Identificação do Município

O Município de Santa Bárbara/MG está localizado no colar metro-
politano de Belo Horizonte, distante a 109 km da capital mineira. A po-
pulação estimada, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) de 2016 é de 30.000 habitantes.

Pacata cidade do interior de Minas Gerais, Santa Bárbara/MG car-
rega os traços da Estrada Real a cruzar com as belas curvas das mon-
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tanhas de Minas. Com singulares paisagens naturais, possui um grande 
acervo histórico cultural. Em seus 313 anos, a tricentenária Santa Bár-
bara/MG é conhecida como terra de Affonso Penna. Entre os mais ilus-
tres filhos de Santa Bárbara/MG, Affonso Penna cresceu, estudou, cons-
tituiu família, exerceu a profissão de advogado e foi eleito presidente da 
República, mantendo sempre sua contribuição com o desenvolvimento 
de sua cidade. Desenvolvimento marcado pela mineração, apicultura e 
agropecuária. 

Neste cenário de riquezas culturais e históricas, a atual administra-
ção vem empreendendo esforços contínuos na busca de uma nova gestão 
pública, mais dinâmica, moderna, participativa, eficiente e transparente.

Obteve, no ano de 2016, nota máxima, concedida pelo Ministério 
Público Federal (MPF), em sua metodologia de combate à corrupção, 
ficando entre os 2% dos Municípios brasileiros que garantiram essa no-
ta e entre as cinco únicas cidades de Minas a alcançar esse resultado. 

Em um contexto de gestão por resultados, um novo propósito se 
estabeleceu diante das receitas públicas. Nos últimos anos, a adminis-
tração municipal tem adotado uma série de procedimentos para con-
trole das despesas, de forma a otimizá-las. Porém, o compromisso com 
o equilíbrio fiscal passa pela atuação não só no controle das despesas, 
mas também na gestão eficiente das receitas públicas, principalmente 
as receitas próprias.

Grande parte dos Municípios brasileiros sobrevivem de repasses 
federais (Fundo de Participação dos Municípios – FPM) e/ou estaduais 
(Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços – 
ICMS), sujeitando-se às oscilações e atrasos nas transferências. No en-
tanto, não exercem a competência outorgada pela Constituição Federal 
na arrecadação dos impostos municipais. A falta dessa gestão impacta 
diretamente na qualidade de vida dos cidadãos, além, é claro, de pos-
sibilitar a responsabilização do gestor pela omissão no dever de reco-
lhimento de tributos. 



34
Gestão Municipal: Projetos em Ação 2018 

Boas práticas compartilhadas para as Finanças Municipais 

As receitas próprias mostraram-se como grande oportunidade pa-
ra a gestão no aumento das receitas. O Município mantinha um cresci-
mento tímido das receitas, mas que essencialmente era dependente de 
transferências governamentais. 

Foto 01 – Imagens de Santa Bárbara/MG

Fonte: Município de Santa Bárbara/MG.

2. Ação

A Administração Municipal buscou o uso da tecnologia para melho-
rar a gestão administrativa do setor de arrecadação, visando a aumen-
tar as receitas, sem necessidade do aumento de impostos, respeitando 
a legislação tributária vigente e o contribuinte, de modo mais eficiente, 
produtivo e com resultados práticos. 

Foto 02 – Prédio da Diretoria de Tributação e os servidores

Fonte: Município de Santa Bárbara/MG.
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Em fevereiro de 2015, o Município de Santa Bárbara/MG firmou par-
ceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) para 
gestão informatizada do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN), por meio de uma plataforma tecnológica denominada WebISS.

O WebISS é um software de gestão para o controle e o combate à 
evasão fiscal do ISSQN. O sistema oferece apoio às atividades nas áre-
as de cadastro mobiliário, autorização e gestão de documentos fiscais 
(físicos ou eletrônicos), controle financeiro e econômico dos contribuin-
tes de ISSQN, declarações eletrônicas, gestão da dívida e controle de 
divergências, automação para área de protesto e notificação de autos 
de infração de ISSQN. O sistema vai muito além da emissão de notas 
fiscais eletrônicas.

A plataforma gera relatórios mensais que permitem o cruzamen-
to de dados, possibilitando mapeamento dos maiores contribuintes do 
fisco municipal, a identificação das atividades com maiores fontes de 
receita, o acompanhamento do recolhimento dos impostos, o cruzamen-
to de dados com o banco do Simples Nacional, demonstrando eventual 
inconsistência e, principalmente, evitando-se a evasão fiscal.

Foto 03 – Tela inicial do relatório mensal elaborado 
na plataforma do WebISS pelo Ibam

Fonte: Município de Santa Bárbara/MG. 
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Os dados fornecidos pelo sistema possibilitam também identificar 
o perfil de atividade econômica e o ritmo de produção da empresa e, 
ainda, gerar relatório de acompanhamento do inadimplemento, permi-
tindo à administração municipal adotar estratégias para a recuperação 
do crédito tributário.

Imagem 01 – Tela demonstrativa do sistema com relatório mensal

Fonte: Município de Santa Bárbara/MG. 

Imagem 02 – Tela demonstrativa do sistema com relatório mensal

Fonte: Município de Santa Bárbara/MG. 
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Os dados gerados pelo sistema são fundamentais para o plane-
jamento financeiro e orçamentário do Município. Eles auxiliam a gestão 
no cumprimento das normas tributárias e na atuação com responsabi-
lidade fiscal.

Outro instrumento tecnológico adotado pela Administração Tribu-
tária Municipal é a utilização do certificado digital (e-CPF) para acessar 
as informações disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil (RFB), 
referente ao Domicílio Tributário, por meio de seu endereço eletrônico 
https://www10.receita.fazenda.gov.br/entessn/home.aspx.

Com essa tecnologia, a administração pode realizar cobranças de 
impostos e/ou taxas, bem como o envio de solicitação de atualização de 
cadastros das empresas enquadradas no Simples Nacional sediadas 
no Município, por meio do ambiente virtual. 

Sendo assim, toda a comunicação entre o fisco e o contribuinte 
ocorre no meio eletrônico, possibilitando a tramitação eficiente, inclusi-
ve com controle de envio e ciência pelo contribuinte. Assim, as comu-
nicações realizadas virtualmente não deixam qualquer dúvida quanto à 
ciência pelo contribuinte. 

Cabe frisar também que as comunicações realizadas no ambien-
te virtual são encaminhadas diretamente ao profissional contador da 
empresa, o que permite uma maior resolutividade no atendimento ao 
fisco. E, inclusive, pacifica entendimentos e orientações às demais em-
presas, já que normalmente o profissional é responsável técnico por 
outras empresas.

No ano de 2016, o fisco de Santa Bárbara/MG expediu 150 co-
branças e todas foram acessadas pelos contadores das empresas com 
pendências com a administração municipal. 

Caso o contribuinte não atenda a notificação do Fisco, poderá 
ser desenquadrado do Simples Nacional, pelo próprio fisco municipal. 
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Tabela 1 – Relatório de acompanhamento das notificações 
de cobrança, no sistema da Receita Federal

CNPJ Número de Controle Data de 
Envio

Data de 
Ciência

XX.XXX.XXX/XXX-XX 2016/000000001101375 26/10/2016 12/12/2016

XX.XXX.XXX/XXX-XX 2016/000000001101376 26/10/2016 26/10/2016
Fonte: Município de Santa Bárbara/MG. 

As vantagens da adoção desta tecnologia consistem em permi-
tir a fiscalização a custo zero, já que a administração municipal realiza 
seus atos no ambiente virtual, sem despesa com postagens e docu-
mentos físicos. 

O uso do ambiente virtual permite a legitimidade das ações, que 
são realizadas no próprio sistema da Receita Federal, disponibilizado 
para o domicílio tributário. Porém, a maior vantagem percebida é a dimi-
nuição de perda de receita, uma vez que, a qualquer momento, o Muni-
cípio pode desenquadrar do Simples Nacional a empresa que está em 
dívida ou com cadastro inadequado.

3. Resultados Obtidos

A partir das ações adotadas pela administração municipal, com 
o uso da tecnologia para facilitar a gestão e fiscalização do ISSQN, os 
impactos foram diretos na arrecadação municipal. 

Efetivamente, a busca para potencializar a capacidade na arreca-
dação, com ferramentas e instrumentos tecnológicos facilitando o ma-
peamento, o diagnóstico, as ações, o controle, a emissão de relatórios 
e os demais procedimentos, permitiu a elevação da receita própria em 
R$ 3.432.269,18 no primeiro ano de implantação (2016), o que corres-
pondeu a um aumento de 63% (sessenta e três por cento).
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O cenário da administração de Santa Bárbara/MG apresentava 
uma arrecadação com valores aproximados a R$ 5 milhões ao ano. Com 
a nova estratégia, a arrecadação alcançou patamares maiores com valo-
res de R$ 9.213.786,93, em 2016, como demonstram os dados a seguir:

Tabela 2 – Quadro comparativo de arrecadação

ANO 2015 2016

VALOR ARRECA-
DADO

R$ 
5.781.517,75

R$ 
9.213.786,93

Fonte: Município de Santa Bárbara/MG. 

Gráfico 01 – Demonstrativo de arrecadação do ISSQN 2015 e 2016 

Fonte: Município de Santa Bárbara/MG.

O aumento expressivo do primeiro ano (2016) vem se mantendo 
ao longo de 2017, eis que, ainda que sejam cálculos parciais, restando 
ainda o último trimestre deste exercício, o valor efetivamente arrecada-
do aproxima-se do exercício anterior.
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Tabela 3 – Comparativo de arrecadação

ANO 2016 2017 (PARCIAL)

VALOR ARRECA-
DADO

R$ 
9.213.786,93

R$ 7.257.424,96

Fonte: Município de Santa Bárbara/MG. 

Ao que se vê, a tecnologia tornou-se uma nova ferramenta para 
administração fiscal do Município de Santa Bárbara/MG, possibilitando 
um novo jeito de fazer gestão e fiscalização dos tributos municipais, in-
corporando práticas mais eficientes e efetivas na arrecadação do ISSQN.

Recursos utilizados
 ¡ Parceria como Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

(Ibam).
 ¡ Parceria com a Secretaria da Receita Federal.
 ¡ Acesso ao WebISS® para gestão do ISSQN, por meio de uma 

plataforma digital.
 ¡ Acesso ao sistema certificado digital (e-CPF).
 ¡ Capacitação e qualificação dos servidores da área de tributa-

ção e fiscalização.
 ¡ Estratégias de modernização da gestão fiscal.
 ¡ Fiscalização efetiva.

4. Considerações finais

Uma gestão responsável deve primar pelo equilíbrio fiscal, de 
forma a otimizar as receitas públicas e realizar um efetivo controle das 
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despesas. Este equilíbrio é fundamental para garantir a sustentabilida-
de financeira do Município. 

Sabe-se que, ao funcionamento da máquina estatal, ainda que em 
padrões mínimos de serviços, para atendimento das demandas sociais 
e das políticas públicas, a administração municipal deve dispor de vo-
lumosas quantias de recursos financeiros. 

Concentrar-se, exclusivamente, no controle das despesas não 
é a melhor estratégia à gestão pública. Concomitantemente, deve-se 
buscar sempre novas fontes de receitas, pois as demandas sociais são 
amplas e complexas. 

A administração municipal de Santa Bárbara/MG investiu em tec-
nologia para ampliar a capacidade de gestão e fiscalização da Diretoria 
de Arrecadação Municipal, com a premissa de elevar as receitas pró-
prias, especificamente de ISSQN, sempre com a visão de respeito ao 
contribuinte, que sofre as mazelas de um país com alta carga tributária. 

Assim, com ferramentas digitais, a administração municipal me-
lhorou sua capacidade de gestão e fiscalização do imposto de compe-
tência municipal, elevando consideravelmente recursos arrecadados.

Os frutos destes projetos impuseram novas práticas à organização. 
A gestão municipal tornou-se mais eficiente, na medida em que desem-
penha suas funções com resultados concretos, ampliando receitas. Os 
recursos próprios, advindos das ações de gestão e fiscalização do IS-
SQN, aumentaram a capacidade de atuação do Município, para ofertar 
novos serviços e políticas públicas. 
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PROJETO EM AÇÃO 3

Inova Farroupilha: 
O case Farroupilha de 
desburocratização e 
incentivo ao empreendedor

1. Identificação do Município

Farroupilha/RS é considerada o “Berço da Imigração Italiana no 
Estado do Rio Grande do Sul”. As primeiras famílias de imigrantes che-
garam na localidade, a qual denominaram Nova Milano, em maio de 
1875, vindas da província de Milão, norte da Itália. Entre 1885 e 1886, 
na Colônia Particular Sertorina, que ficava em parte dentro do atual ter-
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ritório farroupilhense, entre Linha Palmeiro (Bento Gonçalves/RS) e a 1ª 
e 2ª Léguas (Caxias do Sul/RS), Luís Antônio Feijó Júnior, dono das ter-
ras, instalou uma comunidade habitada por imigrantes italianos trenti-
nos e trevisanos. A localidade, que ficava 8 km ao norte de Nova Mila-
no, onde atualmente é o Bairro Nova Vicenza, tomou o nome de Linha 
Vicenza, e, posteriormente, de Nova Vicenza.

Os primeiros moradores de Nova Vicenza teriam sido imigrantes 
italianos vicentinos já assentados na Colônia Conde D’Eu (atual Gari-
baldi/RS). Sentindo as potencialidades de desenvolvimento da nova co-
munidade, esses imigrantes venderam o que possuíam e instalaram-se 
na nova área. Como ela distava muito de Caxias do Sul/RS e da Colô-
nia Dona Isabel (atual Bento Gonçalves/RS), tiveram de criar condições 
de sobrevivência, surgindo os primeiros artesãos, a casa de comércio, 
a igreja e o ferreiro, além de desenvolverem fortemente a agricultura. 

Em 1º de junho de 1910, foi inaugurada a ferrovia Montenegro/RS-
-Caxias do Sul/RS. A linha férrea passou entre as duas localidades (No-
va Milano e Nova Vicenza), tendo sido construída a estação de trem e o 
armazém da ferrovia, onde hoje é área central de Farroupilha. 

Em 1917, o 3º distrito de Caxias do Sul (Nova Milano) teve sua se-
de administrativa transferida para a estação Nova Vicenza através do 
Ato Municipal 84, de 21 de dezembro, passando a denominar-se com o 
nome da estação férrea. Em 1927, pelo grande desenvolvimento, foi de-
signada como 2º distrito de Caxias do Sul. Com o progresso econômico 
da nova região, foi inevitável que surgisse um movimento de emancipa-
ção. Os moradores queriam autonomia administrativa e política.

O Município de Farroupilha foi criado através do Decreto Estadual 
5.779, de 11 de dezembro de 1934, com seu território sendo desmem-
brado dos Municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Montenegro. 
O nome é em homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha, que 
seria comemorado no ano seguinte.
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Foto 01 – Município de Farroupilha

Fonte: Internet.

2. Ação

Farroupilha/RS diminuiu de 400 dias para 24 horas em média o 
prazo de emissão de alvarás. A nova abordagem não teve custo finan-
ceiro para o Município: tudo foi feito por meio de ajustes de processos, 
simplificação de exigências documentais, eliminação de documentação 
e de duplicidades, criação de entrada e saída única de documentos e 
desvinculação da regularidade do imóvel da regularidade do negócio. 
Também foi alterado o Plano Diretor do Município, além de criada uma 
comissão interdisciplinar que agrega todas as secretarias envolvidas 
no processo de licenciamento e registro empresarial, trazendo todos os 
agentes públicos municipais para a mesma mesa, no sentido de que 
sempre se busquem soluções e aprimoramentos conjuntos.

Ainda, o investimento e o incentivo às micro e pequenas empresas 
foram essenciais. No cenário atual, a força das pequenas empresas no 
Brasil é ilustrada por números como os que seguem:
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 ¡ 10 milhões de micro e pequenas empresas;
 ¡ 5,1 milhões de Micro Empreendedor Individual (MEIs);
 ¡ 52% das carteiras assinadas;
 ¡ 16 milhões de empregos no Brasil;
 ¡ 86% das novas vagas nos últimos 11 anos;
 ¡ Estratégias de modernização da gestão fiscal.

Na serra gaúcha, em particular, a importância do micro e peque-
no empreendedor é ainda mais significativa.

Tabela 01 – Demonstrativo por ramo dos micro e pequeno empreendedor

Fonte: Município de Farroupilha/RS. 

Um brasileiro leva, em média, 79,5 dias e passa por 11 procedi-
mentos burocráticos para abrir um negócio, de acordo com o relatório 
“Doing Business” de 2017, do Banco Mundial (175º lugar no mundo). 
Em Farroupilha/RS, são 48 horas e 2 procedimentos burocráticos. Se 
fosse um país, Farroupilha estaria em quarto lugar no mundo, à frente 
dos EUA e da Europa toda, só perdendo para Nova Zelândia, Canadá 
e Hong Kong.
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Até 2013, o prazo médio para emissão de alvarás em Farroupilha 
era de 400 dias. Concorriam vários fatores para que este tempo fosse 
tão alto: a necessidade de licenciamentos e procedimentos burocráticos 
em várias secretarias (o contribuinte precisava comparecer a cada uma 
das secretarias em separado); a alta exigência documental, muitas ve-
zes feita em duplicidade – o mesmo documento solicitado por mais de 
um órgão licenciador; o paradigma de fiscalização (a postura do Estado 
de, antemão, nunca acreditar na boa fé do empreendedor, e, por con-
ta disto, exercer fiscalização prévia excessiva); a exigência da regulari-
dade do imóvel, não apenas do negócio, e a inexistência de classifica-
ções de risco padronizadas, nivelando as exigências de licenciamento 
sempre pelo pior caso.

3. Resultados Obtidos

I. Programa Inova Farroupilha
O Município de Farroupilha/RS então iniciou um programa arroja-

do de simplificação do processo de registro empresarial chamado de 
“Programa Inova Farroupilha”, com o intuito de diminuir as exigências 
documentais e o prazo para que o empresário possa começar a traba-
lhar, gerar empregos e tributos. 

No centro da nova abordagem estão as seguintes mudanças de 
postura do poder público:

 ¡ acreditar no empreendedor;
 ¡ sintonia entre as secretarias;
 ¡ 10 milhões de micro e pequenas empresas;
 ¡ submeter ao processo de registro a constante escrutínio;
 ¡ criar, usar e manter indicadores. 
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A nova postura foi alicerçada em diretivas concretas, tais como:

 ¡ divórcio entre regularidade do negócio e regularidade do imóvel;
 ¡ trazer a Junta Comercial para o mesmo espaço da Sala do Em-

preendedor;
 ¡ criar a figura do alvará de referência e contato;
 ¡ fornecer alvarás provisórios imediatos para todos os casos pos-

síveis;
 ¡ integrar secretarias para entrada de documentos. 

O programa Inova Farroupilha incluiu as seguintes ações:

 ¡ parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e com a Junta Comercial, Industrial e Servi-
ços do Rio Grande do Sul (Jucergs) para a inclusão de Farrou-
pilha/RS na REDESIMPLES, que é um conjunto de Municípios do 
Brasil que simplificaram e agilizaram os procedimentos de regis-
tro empresarial;

 ¡ criação da entrada e saída única de documentos: o contribuinte 
deixa de precisar transitar pelas secretarias – quem passa a tran-
sitar, internamente, é o processo;

 ¡ unificação do registro na Junta Comercial, na Receita Federal do 
Brasil (RFB) e no Município, permitindo ao empresário conseguir, 
simultaneamente, registrar sua empresa na Jucergs, na RFB e no 
Município de maneira unificada;

 ¡ criação da Sala do Empreendedor, espaço centralizado de aten-
dimento aos empresários;

 ¡ padronização, entre secretarias, da classificação de risco dos 
empreendimentos, criando-se uma classificação única para todo 
o Município – empreendimentos de risco baixo, médio e alto – e 
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revisão constante da tabela de riscos por Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas (Cnaes);

 ¡ possibilidade de emissão do alvará de maneira imediata nos em-
preendimentos de baixo e médio risco, com vistoria posterior;

 ¡ quebra de paradigma, para os empreendimentos de baixo e médio 
risco, da questão das exigências de vistorias. Passa-se a acredi-
tar no que o empresário declara, e as vistorias passam a ser fei-
tas depois;

 ¡ sanção da nova Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do Mu-
nicípio de Farroupilha/RS, formalizando os novos procedimentos 
simplificados;

 ¡ criação de Comissão Interdisciplinar para melhoria contínua do 
processo de registro, incluindo servidores de todas as secretarias 
envolvidas nos licenciamentos;

 ¡ padronização das exigências documentais, com eliminação de 
documentos duplicados;

 ¡ desvinculação de exigências do imóvel – apenas o negócio preci-
sa ser licenciado, não importando, para fins de alvará, se o imóvel 
está regular, se tem habite-se etc.;

 ¡ criação de indicadores para acompanhamento do processo de al-
varás (tempo de tramitação, natureza jurídica da empresa, licen-
ciamentos necessários etc.);

 ¡ atualização do plano diretor do Município para melhorar as possi-
bilidades de investimento empresarial.

Chega-se, então, a um fluxo de registro empresarial bastante en-
xuto, como ilustrado a seguir:
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Fluxograma 01 – Demonstrativo das ações da desburocratização 

 (*) VU é a Viabilidade Urbanística, obtida após análise da Junta Comercial e do Município.
Fonte: Município de Farroupilha/RS. 

A diminuição do tempo de tramitação é ilustrada a seguir:

Gráfico 01 – Fevereiro de 2016: 74,7% dos alvarás eram emitidos em 48h

Fonte: Município de Farroupilha/RS. 

Gráfico 02 – Em dezembro de 2016, este número saltou para 91,2%

Fonte: Município de Farroupilha/RS. 
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Gráfico 03 – Em outubro de 2017: todas as empresas são 
abertas em 48 horas, sendo quase 93% em 24 horas

Fonte: Município de Farroupilha/RS. 

II. Aumento da Média Anual de Empreendimentos Abertos
Farroupilha/RS tem atualmente mais de seis mil cadastros ativos, 

entre pessoas jurídicas e autônomas. A média anual de empresas aber-
tas aumentou 49% desde 2013. Antes disso, de 2010 a 2012, a média 
anual era de 452 empreendimentos abertos na cidade. Já de 2013 a 
2017, esse número saltou para 675 novas empresas por ano:

Gráfico 04 – Número de novos empreendimentos 

Fonte: Município de Farroupilha/RS. 
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III. Incentivos fiscais

O programa Inova Farroupilha inclui, ainda, incentivos fiscais pa-
ra empresas estratégicas, de inovação e ambientalmente sustentáveis:

 ¡ padronização das exigências documentais, com eliminação de 
documentos duplicados;

 ¡ restituição de 50% do acréscimo do ICMS ao Município por 5 anos;
 ¡ isenção, por 5 anos, de:

 − IPTU;
 − Taxa de Licença para Localização, para alvará inicial e reno-

vação anual;
 − Taxa de Licenciamento Ambiental.

 ¡ colaboração em obras de infraestrutura ou melhoria.

IV. Outras ações
O programa Inova Farroupilha é apoiado também pelas seguin-

tes ações:

 ¡ atualização do plano diretor do Município para melhorar as possi-
bilidades de investimento empresarial;

 ¡ novo Código de Posturas;
 ¡ novo plano diretor;
 ¡ Lei do Marco Zero;
 ¡ reestruturação do Escritório Regional da Junta Comercial;
 ¡ criação da Licença Ambiental única.
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V. Base legal 
As mudanças ocorridas no programa Inova Farroupilha são em-

basadas em legislações federais e municipais:

 ¡ Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006;
 ¡ Lei Complementar Federal 147, de 7 de agosto de 2014;
 ¡ Lei Municipal 4.167, de 14 de outubro de 2015; 
 ¡ Decreto Municipal 5.964, de 15 de dezembro de 2015; 
 ¡ Decreto Municipal 6.140, de 9 de janeiro de 2017.

4. Considerações finais 

Com esta ação inovadora, conseguiu-se diminuir em 99,75% o 
tempo de emissão de alvarás – de 400 dias para 24 horas – nos casos 
de baixo e médio risco, que são cerca de 92% dos alvarás solicitados.

Com a nova abordagem, o empreendedor passa a ver Farroupi-
lha/RS como um Município mais acessível para a implantação de seu 
negócio. Por exemplo, em 2015 (ano no final do qual foi sancionada a 
nova Lei Geral), foram emitidos cerca de 600 alvarás. Já em 2016, fo-
ram cerca de 1.100 alvarás emitidos, quase o dobro. Todo esse tempo 
que o empreendedor ganha significa a possibilidade de recuperar de 
maneira mais rápida o capital investido, bem como de não perder opor-
tunidades estratégicas por conta de prazos burocráticos.
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PROJETO EM AÇÃO 4

Nova Gestão Pública 
(Public Service Oriented) e 
a filosofia japonesa 5S no 
Contexto do Fisco Municipal

(Símbolo da Prefeitura de Igarassu/PE – Imagem obtida no site da prefeitura)

1. Identificação do Município

A palavra Igarassu, que deu origem ao nome da cidade, é oriun-
da do tupi e significa: Igara = Canoa; Assu = Grande. Os historiadores 
acreditam que o nome teria vindo da exclamação de surpresa dos índios 
ao avistarem as grandes caravelas portuguesas. Para Manoel da Costa 
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Honorato, entretanto, o nome deriva “[…] de três palavras índias: Hi ou 
Ig= Água ou Rio; Guara= Ave aquática; e Açu= Grande”. Desta forma, 
a palavra Igarassu significaria Rio dos Grandes Pássaros, em alusão às 
embarcações que demandavam ao Porto do Sítio dos Marcos, durante 
os primeiros trinta e cinco anos de nossa história.

A Cidade, segundo a tradição, foi fundada em 27 de setembro de 
1535, após a vitória dos portugueses sobre os índios Caetés e por or-
dem do Capitão Afonso Gonçalves – que mandou erigir no local da vi-
tória uma capela votiva consagrada aos Santos Cosme e Damião – ho-
je considerada a mais antiga do Brasil. 

Igreja de São Cosme e Damião

Em 1516, entretanto, já os portugueses, através de Cristóvão Jac-
ques, fundaram – no Sítio dos Marcos – a feitoria de Pernambuco, então 
um dos mais conhecidos ancoradouros do litoral brasileiro e significativo 
ponto de contato entre ameríndios e europeus.
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A elevação à categoria de Vila, ocorrida em data não precisa, mas 
provavelmente no ano de 1564, criou os poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, dotando a localidade de autonomia política, administrativa 
e econômica. Esses Três Poderes estavam todos concentrados na Câ-
mara Municipal, e no subsolo funcionava uma penitenciária.

Em 1594, foi criada a freguesia dos Santos Cosme e Damião, con-
forme observa o professor José Antônio Gonsalves de Melo, nas notas 
do artigo “O Foral de Olinda de 1537″.

Em 1o de maio de 1632, sob o comando do Cel. Deiderick van Wa-
erdenburch e guiados por Calabar, os holandeses atacam e saqueiam 
a vila, então a segunda mais importante da Capitania.

Igarassu foi constituído Município autônomo em 28 de fevereiro 
de 1893, através da Lei Orgânica 52, tendo sido seu primeiro prefeito o 
Cel. Luiz Scipião de Albuquerque Maranhão.

A vila foi elevada à categoria de Cidade pela Lei Estadual 130, de 
3 de julho de 1895.

Aos 26 de setembro de 1935, graças ao Projeto de Lei do então 
deputado Mário Melo, a cidade de Igarassu foi considerada Monumen-
to Público Estadual.

No dia 10 de outubro de 1972, visando proteger e resguardar o 
rico acervo existente na cidade, o governo federal, através do Iphan, 
tombou o conjunto arquitetônico da nucleação histórica, com uma área 
de 0,4 km² (396.202 m²).

A economia de Igarassu gira em torno do turismo, da agropecuária, 
do comércio e da indústria. A população é de mais de 115 mil habitantes.



56
Gestão Municipal: Projetos em Ação 2018 

Boas práticas compartilhadas para as Finanças Municipais 

2. Ação
Em Janeiro de 2017, o Município deu início à implantação do pro-

jeto “Modernizar a gestão pública do Fisco Municipal”, que foi pauta-
do no conceito do New Public Management com ênfase nos princípios 
do PSO (Public Service Oriented) e do Programa/filosofia japonês “5S” 
(Organização, Arrumação, Limpeza, Higiene e Disciplina). A ação é um 
projeto continuado que tem como prazo final de implantação de todas 
as etapas o ano de 2019.

Antes da implantação do projeto, o Município se encontrava com 
estruturas físicas totalmente defasadas e insalubres, com poucos equi-
pamentos tecnológicos e os que tinham estavam obsoletos.

Estrutura antes da implantação do projeto

 
 Imagens cedidas pelo Município de Igarassu/PE.

 



57
Gestão Municipal: Projetos em Ação 2018 
Boas práticas compartilhadas para as Finanças Municipais 

 

Havia carência de critérios formais legalmente parametrizados, os 
fluxos operacionais se encontravam desorganizados e sem definições 
claras de atribuições de servidores. Um dos principais motivos para uma 
arrecadação própria baixa era a legislação tributária desatualizada, au-
sência de qualquer premissa de abordagem administrativa sistematiza-
da e de visão clara sobre qualidade no atendimento aos contribuintes, 
bem como de percepção do papel da Administração Pública e dos con-
tribuintes. Não existia programas de incentivos e de conscientização di-
recionado aos contribuintes em relação ao seus deveres e direitos, além 
do tradicional desconto na parcela única.

Em razão do pouco controle estatístico e do acompanhamento 
continuado sobre a evolução da arrecadação municipal, assim como 
de qualquer técnica administrativa de identificação de problemas e 
gargalos principais (Princípio de Pareto, Diagrama de Causa-Efeito de 
Ishikawa, etc.), com o objetivo de alcançar melhores resultados, havia 
uma percepção negativa da população em relação à gestão dos recur-
sos da administração.

Diversas atividades têm sido desenvolvidas para mudar esse ce-
nário, tais como:

1. reforma completa da estrutura física e equipamentos da sede da 
Secretaria da Receita; 

2. treinamento e atualização continuados de servidores;
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3. atualização da legislação tributária;
4. implantação dos projetos “PIQ IPTU” (programa de incentivo à qui-

tação do IPTU) e “Receita sem Barreiras” (atendimento domiciliar 
e comunitário de pessoas com deficiência, gestantes e idosos);

5. criação e impressão de 15.000 “gibis” educacionais, sendo 12.000 
para a entrega aos alunos da rede municipal de ensino e 3.000 
para o Hospital e a Policlínica São Lucas de Cruz de Rebouças, 
assim como para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos da Secretaria de Políticas Sociais e também para a Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico. O gibi fala sobre o IPTU 
e a aplicação prática dos seus recursos, a partir do método da 
revista em quadrinhos, com a criação do tema “Família IPTU – o 
heróis da cidade” (personagens: Isabel, Plínio, Tamirez e Urba-
no). Se você, leitor, tiver interesse em conhecer a publicação por 
completo encaminhe um e-mail para marcilioangelo73@gmail.com 
e solicite o material.

Capa do Gibi.
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6. melhoramento e simplificação dos processos para obtenção de 
alvará de localização e funcionamento e criação de lei de incenti-
vo ao crescimento do Microempreendedor Individual (MEI);

7. protocolo de projeto de captação de recursos junto ao BNDES pa-
ra implantação do Pmat.

3. Resultados obtidos

A iniciativa caracterizou-se como um avanço da Gestão Pública 
Municipal, tanto do ponto de vista administrativo quanto cultural interno 
e externo à gestão. Esses avanços se deram a partir da aplicação de 
técnicas e abordagens administrativas arrojadas, com foco no campo 
da iniciativa privada, que antes sempre esbarravam em burocracias, 
preconceitos e resistências diversas no âmbito da gestão pública.

A crescente necessidade de novas fontes de recursos, dado o 
fato do aumento de responsabilidades e obrigações que as prefeituras 
devem cumprir, acaba tornando o Município cada vez mais dependen-
te de transferências constitucionais federais e estaduais. No entanto, o 
projeto de iniciativa do Município aponta para a direção de que, com 
sistematização, organização e compromisso, se pode fazer muito com 
pouco. Com apenas 8 (oito) meses de implementação desse novo mo-
delo de gestão, o fisco municipal conseguiu superar em 2017 a arreca-
dação de IPTU de todos os anos do primeiro mandato da gestão atual 
(2013, 2014, 2015 e 2016). Em plena crise brasileira, a projeção era que 
a receita própria total (ITBI, IPTU, ISS, IR) aumentasse em torno de 20% 
de um ano para o outro, o que se concretizou com um aumento real da 
receita em R$ 2.033.000,00 ao cofre municipal.

Após a implantação do projeto, a situação do Município mudou 
as estruturas físicas, elas foram totalmente reformadas, climatizadas e 
equipadas com computadores modernos e padronizados; a organiza-
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ção, a limpeza e a criação de almoxarifado interno mudaram conside-
ravelmente o ambiente de trabalho. 

Estrutura atual do setor de receita do Município de Igarassu/PE

Imagens cedidas pelo Município de Igarassu/PE.
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Os fluxos operacionais foram modificados e os processos de toma-
da de decisões referentes a atividades e demandas foram aperfeiçoados 
e padronizados. Estabeleceram-se metas para obtenção de melhores 
resultados e satisfação do contribuinte. Essa mudança garantiu agilida-
de na liberação dos Alvarás de Funcionamento inicial, e as renovações 
em Igarassu/PE agora são entregues em até 48 horas da solicitação, 
desde que todos os documentos sejam entregues corretamente. Antes, 
o Município possuía apenas 1 computador desktop para toda a Secre-
taria, agora são 6 desktops novos para o atendimento no balcão, dois 
laptops para atendimento interno e o laptop do secretário-executivo da 
Receita, todos novos, além de impressora com capacidade adequada, 
birôs e armários novos, 14 arquivos todos novos, todas as salas climati-
zadas, com reaproveitamento das águas dos ares-condicionados para 
abastecimento da descarga do WC e iluminação toda em LED.

 A atualização da legislação tributária, uma tarefa árdua executa-
da pela prefeitura, com mais de 10 projetos de leis aprovados e outros 
ainda pendentes de votação na Câmara, foi um dos fatores que pos-
sibilitaram o aumento da arrecadação municipal, além da capacitação 
de servidores.

O Programa de Incentivo à quitação do IPTU foi criado por lei mu-
nicipal e consiste na contemplação por sorteio oficial/público de eletro-
domésticos e outros produtos utilitários aos contribuintes que pagarem 
seu IPTU (sorteios foram realizados em dezembro/2017). Outra nova lei, 
a de incentivos fiscais, sancionada no final de 2017, além de isentar as 
taxas de Alvará de Funcionamento e de publicidade para os MEIs do 
Município, isenta também o MEI que está começando suas atividades 
do pagamento do IPTU pelos dois primeiros anos, com a possibilidade 
dos 3 anos subsequentes haver a redução em 50% do valor do IPTU. 
Tudo isso como uma forma de incentivo ao crescimento dos pequenos 
empreendimentos locais.
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Outro programa ainda em processo de implantação é o “Receita 
sem Barreiras”, que consiste em atendimentos domiciliares a pessoas 
com deficiência, gestantes e idosos. 
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4. Considerações finais 

A iniciativa não possui um único aspecto de inovação, pois se cons-
titui de um rompimento de paradigma no que se referem às percepções 
antiquadas de que o serviço público é conhecidamente desorganizado, 
ineficiente, ineficaz e sem efetividade.

Do ponto de vista interno, na perspectiva dos servidores, tal ini-
ciativa é tida como um choque de gestão e uma “injeção” motivacional 
a partir da premissa da gestão de pessoas e da escola humanista. 

Do ponto de vista da Administração Pública municipal, essa mu-
dança se apresenta como um processo de reposicionamento no sentido 
de profissionalizar a gestão sem perder o aspecto sistêmico e holístico 
da gestão pública. 

Do ponto vista político, há um rompimento com a visão meramen-
te punitiva do fisco e existe a implementação de determinado modelo 
de conscientização e reconhecimento da população como um todo, a 
partir de estratégias que visam a influenciar as Decision Making Units 
(DMUs) – Unidades de Tomada de Decisão – familiares e empresariais.
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PROJETO EM AÇÃO 5

Planejamento Estratégico 
e Gestão das Compras 
Governamentais 
voltados ao Fomento do 
Empreendedorismo Local

1. Identificação do Município

Camanducaia/MG é um Município brasileiro do Estado de Minas 
Gerais. Sua população estimada em 22.057 habitantes, segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016. Localiza-se 
na microrregião de Pouso Alegre e tem atualmente como principal eco-
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nomia o agronegócio, estimulado pelos fatores essenciais de produção, 
como solo fértil, água em abundância, biodiversidade e o clima ameno.

Foto 1 – Município de Camanducaia/MG

Fonte: Município de Camanducaia/MG.

O Município se destaca na produção de batata, couve-flor, bró-
colis, milho, feijão, leite e seus derivados, carne bovina e suína. Desta-
ca-se também o plantio de árvores de reflorestamento que alimentam o 
mercado da construção civil e fabricação de móveis.

Foto 2 – Município de Camanducaia/MG

 
Fonte: Município de Camanducaia/MG.
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Além disso, Camanducaia/MG têm excelentes referências na área 
de turismo. Belíssimas paisagens e a baixa temperatura contribuem pa-
ra o ranking de um dos locais mais românticos e charmosos de Minas 
Gerais. A região de Monte Verde é uma vila de montanhas bastante vi-
sitada. Cercada por pinheiros e grandes bosques de araucárias, com-
plementa-se com uma gastronomia que é para lá de especial.

Foto 3 – Monte Verde – Camanducaia/MG

Fonte: Município de Camanducaia/MG.

Foto 4 – Monte Verde – Camanducaia/MG

Fonte: Município de Camanducaia/MG.
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2. Ação

Com o objetivo de estruturar, organizar e padronizar as compras 
governamentais e através dessas ações ainda fomentar o comércio e o 
empreendedorismo local, foi estabelecido o desafio pela gestão do Mu-
nicípio ao Setor de Compras e Licitação de Camanducaia/MG. 

O setor que finaliza contratos, estabelece o que deve ser adquiri-
do, compara propostas, além de realizar outras negociações, antes da 
implantação do projeto, enfrentava dificuldades com as compras gover-
namentais em razão da falta de planejamento e do baixo nível de infor-
matização. As ações eram reativas, causando atrasos e até desabaste-
cimento dos setores. Os processos licitatórios eram morosos e lentos. 

A falta de padronização dos itens e descentralização das cotações 
ocasionava prejuízos. As cotações dos itens eram providenciadas por 
cada um dos solicitantes, que já estipulavam o preço médio. Os preços 
médios possuíam fixação alta de valor, e mesmo em processos com um 
bom número de fornecedores o valor pago estava, em grande parte, 
acima do mercado. E, ainda que alto o preço, o Município sofria com a 
falta de qualidade e o cumprimento dos prazos de entrega.

A participação das micro e pequenas empresas nas compras 
governamentais do Município sempre fora expressiva, vez que o volu-
me adquirido não é interessante a grandes organizações. Entretanto, a 
participação das empresas locais não atingia 15% dos valores gastos.

É sabido que a Cadeia de Compras já é uma prática muito difun-
dida no setor privado, entretanto, no setor público, na grande maioria 
dos exemplos, funciona em partes isoladas, o que desconfigura o papel 
da Cadeia de Compras.

Assim, ao implantar um sistema em cadeia onde uma ação é de-
pendente da outra, utilizando os preceitos das leis que regem as com-
pras governamentais, torna-se inovador pelo fato, principalmente, do 
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engajamento e da cooperação dos servidores públicos que ainda estão 
muito vinculados ao sistema de departamentalização.

O projeto coloca em mesmo nível de prioridade todas as ações, 
vez que são interdependentes e fundamentais para o alcance do ob-
jetivo proposto. Desta forma, o projeto só alcança resultados expressi-
vos graças ao funcionamento coordenado e eficiente de toda a cadeia.

Aplicar o conceito de cadeia no setor público é uma tarefa com-
plexa e muito inovadora, tendo em vista que ainda há uma barreira em 
relação à descentralização das atividades. Mas o desafio já apresen-
tou os seguintes: 

 ¡ promover a economia nas compras públicas;
 ¡ centralizar as cotações dos produtos;
 ¡ viabilizar a negociação por produtos de melhor qualidade;
 ¡ padronizar os itens através da criação do catálogo de produtos;
 ¡ melhorar o processo de compras de modo a evitar atrasos e de-

sabastecimento;
 ¡ criar condições para as micro e pequenas empresas participarem 

dos certames;
 ¡ possibilitar a participação das empresas do Município nos pro-

cessos licitatórios;
 ¡ promover maior concorrência nos processos;
 ¡ acompanhar o processo de compra até a entrega do produto, pri-

mando pela qualidade e cumprimento dos prazos;
 ¡ criar a sala do empreendedor;
 ¡ unificar o Departamento de Compras e o Almoxarifado em um úni-

co espaço físico.
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3. Resultados obtidos

Projeto em ação
Com a implantação do projeto, o Município vem, ano após ano, al-

cançando várias conquistas. O projeto permitiu que fossem realizados 
diversos investimentos. Na área de Educação, por exemplo, foi possí-
vel inserir mais uma refeição para as crianças. As questões de judicia-
lização da saúde podem ser atendidas com maior agilidade graças ao 
cadastro de fornecedores amplo.

No exercício de 2016, as compras do Município somaram um to-
tal de R$ 16.743.666,24, havendo uma economia em relação ao preço 
médio de R$ 3.246.992,18. Do valor total das compras do Município, 
31,25% correspondem a produtos e serviços de empreendedores lo-
cais, totalizando R$ 5.232.178,15.

Tabela 1 – Comparativo de arrecadação

ANO VALOR TOTAL 
DAS COMPRAS

ESTIMATIVA 
DE PREÇO DO 

MÉDIO

VALOR DA ECONOMIA 
EM RELAÇÃO AO 

PREÇO MÉDIO

2015 R$ 14.599.918,80 R$ 18.219.574,60 R$ 3.619.655,80

2016 R$ 16.743.666,24 R$ 19.990.658,42 R$ 3.246.992,18

2017 R$ 13.260.616,65 R$ 18.435.139,93 R$ 5.174.523,28
Fonte: Município de Camanducaia/MG.

Os empreendedores locais passaram a compreender a dinâmica 
de compras do setor público graças aos treinamentos oferecidos e ao 
trabalho realizado pela sala do empreendedor.
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O processo licitatório tornou-se mais ágil e eficiente, proporciona-
do economicidade e condições para a realização de planejamento pa-
ra o exercício seguinte.

Além disso, criaram-se condições para um planejamento robusto 
e estruturado, por meio das quais é possível eliminar os desperdícios e 
melhorar a qualidade dos itens adquiridos.

O volume e o nível de informações geradas permitem ao gestor 
avaliar onde estão localizados os problemas de maior expressão e tra-
balhá-los a fim de que eles possam ser solucionados, buscando a me-
lhoria contínua dos processos.

A prática permite o fomento do Comércio Local, gerando empre-
go e renda, criando um ciclo virtuoso onde o recurso financeiro não sai 
do Município. 

Tabela 2 – Desenvolvimento das ações

Fonte: Município de Camanducaia/MG. 

Incentivo aos microempreendedores do Município
O Município tem constantemente ofertado aos empreendedores 

locais treinamentos, em parceria com o Sebrae, sobre a dinâmica das 
compras públicas e como organizar a documentação para participar 
das licitações. 

Também, é constante o trabalho para a formalização das empre-
sas, em especial os micro e pequenos empreendedores, inclusive com 
incentivos fiscais.
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Por fim, a busca por fornecedores locais é constante, sendo que, 
em todos os processos onde é possível a participação dos fornecedo-
res locais, o setor de compras entra em contato, estimulando a partici-
pação destes.

4. Considerações finais 

O planejamento e a nova forma de gestão de compras para o 
Município de Camanducaia/MG apresentaram, logo de início, grandes 
resultados, dentre os quais estão uma redução de custos, além do in-
centivo à profissionalização dos comércios locais e aumento da receita 
do Município, viabilizando, inclusive, investimentos em diversas áreas 
do setor público. 

Em um momento de crise como o que se vivencia hoje, é funda-
mental aplicar bem os recursos a fim de manter as contas equilibradas 
e, mesmo assim, continuar ofertando serviços de qualidade que aten-
dam aos direitos dos cidadãos.
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Reflexões e ponderações

A Constituição de 1988 conferiu aos Municípios brasileiros autono-
mia e independência, além de garantias concretas de receitas públicas 
para assegurar um mínimo de sustentabilidade. 

No entanto, a atual realidade dos Municípios no Brasil é bem dife-
rente: as constantes oscilações das transferências do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), bem como os rotineiros atrasos no repasse 
de diversos recursos na área da Saúde e Educação, têm preocupado os 
gestores, que se veem pressionados com um alto nível de obrigações 
sem recursos para supri-las.

Assim, a prática de projetos inovadores, que têm como objetivo 
garantir receita aos cofres municipais, podem ser um bom exemplo de 
superação. Experiências que deram certo devem ser compartilhadas pa-
ra proporcionar aos demais Municípios a oportunidade de desenvolver 
ações semelhantes e até aperfeiçoá-las – e a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) incentiva essa prática. Usufrua também dessas 
práticas, implante um modelo de sucesso e compartilhe conosco suas 
ideias: finanças@cnm.org.br!

Conheça também as edições anteriores do “Gestão Municipal: Pro-
jetos Em Ação” no portal da CNM: www.cnm.org.br/biblioteca.
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