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CARTA DO PRESIDENTE

Aproveitem
este canal
A pandemia de COVID-19 chegou
transformando a vida de todos nós com
uma rapidez surpreendente. A partir disto,
os Municípios devem rever seus planejamentos, suas receitas, suas despesas e
atender de forma eficiente e eficaz a sua
população e os efeitos do vírus.
O “Monitor” desta edição é voltado
aos principais números e à complexidade
da administração pública para se adaptar
e se reinventar o mais rápido possível; isto
não é fácil e dependerá de muito trabalho,
esforço e dedicação dos gestores e dos
funcionários públicos municipais.
Nestes novos tempos a economia
está se movimentando com muito menos
intensidade e a administração pública, que
vive da arrecadação dos impostos gerados
pela atividade econômica das pessoas e
empresas, sofrerá grandes e importantes
impactos orçamentários e financeiros.
A CNM está no centro de todas as
discussões junto ao parlamento, ao governo federal, aos órgãos de controle e à sociedade em geral para mostrar as dificuldades e desafios que a gestão municipal
está atravessando e buscando sensibilizar
a todos para que nesta hora apoiem os
Municípios, pois é em cada cidade que
a vida acontece.
Esperamos que aproveitem o
conteúdo que estamos colocando
à disposição de vocês e contamos
com a participação de todos,
utilizem nossos canais de
comunicação, enviando
sugestões, críticas e
contribuições.
Glademir Aroldi
Presidente da CNM
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil-3-05-2017

ENTREVISTA:
FERNANDO SÉRGIO LIRA
Médico, membro da Academia
Brasileira de Reumatologia,
poeta com três livros publicados,
prefeito de Maragogi em quarto
mandato, tendo acumulado
distinções entre “10 melhores
prefeitos da Comunidade Ativa do
Brasil”, “Prefeito Empreendedor”
e “Prefeito Amigo da Criança”,
Fernando Sérgio Lira fala nesta
entrevista sobre os caminhos
para a gestão municipal continuar
atraindo e até aumentar o fluxo de
turistas.

Como o sr. definiria a importância da
atividade turística para a arrecadação
municipal, em qual patamar está hoje
Maragogi/Al e aonde pretende chegar
em relação ao turismo?
É evidente que a atividade turística
de Maragogi aumentou através da arrecadação própria, dividida principalmente
entre IPTU e ISS. Com as atividades turísticas, quaisquer que sejam, temos uma
arrecadação em média de 3,6%. Baixamos para poder aumentar a arrecadação, isso é, no aquaviário, nos hotéis, nas
pousadas e tudo relacionado ao turismo.
Temos um número considerável, beirando os 4 mil leitos para hotéis, pousadas,
sem falar em hostels e sistemas de aluguel de casas, e isso gera muitos empregos diretos e indiretos, que alimentam o
fluxo desses empreendimentos. Nós não
temos baixa temporada. Mesmo com a
pandemia, oscilamos em média e alta
temporada.
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maior destino
turístico
do Brasil”
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A Prefeitura de Maragogi, através da
Secretaria de Turismo, tem constituído
o Fundo Municipal de Turismo. Como
ele é fomentado financeiramente?
Existem taxas de turismo ou outras
destinações do orçamento próprio
Municipal para aporte ao Fundo? Como
é feita a escolha das ações a serem
apoiadas pelo Fundo?
A Prefeitura de Maragogi se desenvolveu muito. Após aplicar o sistema de
governança na Secretaria de Turismo, o
prefeito indica por tradição três nomes,
e o CONTUR, com a presença do trade,
escolhe um. Temos um percentual que
mantém o fundo de turismo, arrecadado
do ISS do turismo, que representa algo
em torno de 15% de toda a arrecadação,
quantia bastante razoável. E existe, e já é
discutido pelo CONTUR, o plano municipal. Esse plano é executado por eles no
curto, no médio e no longo prazo, definindo feiras, viagens, divulgações, promoções, festivais e tantas outras ações.
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ENTREVISTA: FERNANDO SÉRGIO LIRA

“Temos de dar segurança, e é
isso que estamos fazendo”
O Sr. é o prefeito de um dos maiores
destinos turísticos no Brasil. Antes da
pandemia, a cidade de Maragogi/AL
era um dos destinos mais procurados
por brasileiros e estrangeiros. Quais
foram os principais desafios da gestão
pública na construção da imagem
“Destino Maragogi”, na promoção, na
captação de recursos e na criação de
novos roteiros para continuar atraindo,
manter e até aumentar o fluxo de
turistas?
É claro que eu sou o prefeito do maior
destino turístico do Brasil. É, inclusive, o
principal destino turístico sem o aeroporto. Antes da pandemia muitos estrangeiros nos procuravam, nós tivemos muitos
prejuízos em relação ao óleo e sabemos
que o setor turístico foi o mais prejudicado
no mundo, praticamente sofreu uma paralisia, aqui usamos o ditado “nem tanto,
nem tão pouco”, para que a gente consiga
equilibrar o que é restrição da pandemia,
Covid, associados ao combate aglomeração e o não fechamento da economia
por total. Mesmo assim, apesar de alguns
cancelamentos de hotéis e pousadas,
estamos mantendo um nível de 60% de
taxa de ocupação. Fazemos promoções,
insistimos e via EMBRATUR e Ministério do Turismo buscamos recursos para
continuar trabalhando em cima de novos
roteiros para que aumente o fluxo e prenda o nosso turista aqui e, também, para
que futuramente possamos participar, por
exemplo, como um centro de convenções
de turismo de negócios. De fato estamos
captando recursos fora do calque, e poucas prefeituras possuem essa condição.

“Maragogi é um Município
de fronteira seca, na divisa
entre estados, e vivemos
praticamente nos modelos
sanitários de Alagoas e de
Pernambuco.”
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Com a pandemia de coronavírus, o
setor de turismo foi um dos mais
impactados e de maneira muito forte
e rápida. Como Maragogi está hoje em
dia? Que atitudes e ações estão sendo
implementadas para superar esse
momento?

Uma cidade não se resume ao Poder
Público, embora ele seja um dos
maiores atores na sociedade. Como
Maragogi/AL criou mecanismos de
governança desta área para que toda a
cidade se mobilizasse pelo turismo?
Maragogi foi o primeiro Município do
Brasil a instituir o programa de governança, e é óbvio que no meio ambiente e no
turismo eles avançaram muito. Os conselhos daqui são conselhos muito produtivos. É um fórum de debate em cada setor,
e a gente tem crescido exatamente por
isso e se desenvolvido mais e mais institucionalmente.

A pandemia foi um terror, de fato foi
terrível, mas com o dólar e o euro nas alturas as pessoas estão preferindo destinos como Maragogi. Para receber esses
turistas que estavam “confinados”, seguimos rigorosamente os protocolos de
segurança e fazemos questão de divulgar
isso para que o turista se sinta, no mínimo, seguro. A gente tem feito disso um
marketing, implementando muitas ações
de protocolos específicos para transportes, hotéis, pousadas, aquaviários etc,
para que nem o turista e muito menos os
nossos nativos sejam contaminados. Maragogi é um Município de fronteira seca,
na divisa entre estados, e vivemos praticamente nos modelos sanitários de Alagoas e de Pernambuco. Não tem como
a gente impedir o turista de vir, mas, sim,
temos de dar segurança, e é isso que estamos fazendo.
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BOAS PRÁTICAS

C A N E L A , uma

paixão natural

MUNICÍPIO APOSTA EM
INOVAÇÃO, ESTÍMULO
A
A EMPRESAS E BUSC
ALTERNATIVAS PARA
IA
ENFRENTAR A PANDEM

Inserida na Encosta Superior do Planalto Meridional no Estado do Rio Grande
do Sul, na Serra Gaúcha, na Região das
Hortênsias, o Município de Canela faz parte de um dos mais importantes polos de
turismo no Brasil. Com pouco mais de 45
mil habitantes, tem na atividade turística a
sua principal fonte de renda e desenvolvimento econômico.
Com cerca de 100 meios de hospedagem, mais de 180 estabelecimentos
gastronômicos e cerca de 56 atrativos
turísticos diferentes, Canela ainda é berço
cultural, um palco a céu aberto. Eventos
como o Sonho de Natal, a Temporada de
Inverno, a Páscoa em Canela e o Festival
Internacional de Teatro de Bonecos de
Canela são destaques no Brasil e no Exterior, e a cada ano se renovam, levando

beleza, harmonia e emoção para quem
assiste aos espetáculos.
Apesar de ser um destino turístico
consolidado, Canela se reinventa a cada
dia. Uma das iniciativas de maior impacto
foi a iluminação da fachada da Catedral
de Pedra, já considerada uma das sete
maravilhas do Brasil. A noite de Canela é
iluminada por um espetáculo de luzes e
som ao redor da igreja mais visitada da
Serra Gaúcha.
No campo econômico, Canela também assume papel de protagonismo, sob
a liderança do prefeito Constantino Orsolin. Desenvolveu programas de incentivo a
empresas interessadas na instalação e ou
ampliação de suas operações no Município, os programas Canela do Futuro e Canela Cidade Empreendedora, este focado

Município desenvolveu
o Selo Turismo Seguro,
para identificar
empreendimentos em
conformidade com os
protocolos de segurança
contra o coronavírus
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na diversificação da matriz econômica do
Município por meio da tecnologia.
Os programas econômicos atraíram
uma série de novos investimentos para
o Município, em especial para o setor turístico. Nos últimos anos iniciaram suas
operações na cidade a Estação Campos
de Canella, com o novo parque temático
BigLand, além do Museu American Old
Truck, Museu Egípcio, e Skyglass Canela,
único no mundo. Destaca-se também o
início das atividades de empresa de táxi
aéreo na cidade.
Mesmo já possuindo um Aeródromo
Municipal, referência na região, e que passou a receber voos comerciais de companhia aérea nacional, a cidade trabalha na
implantação do Aeroporto Regional das
Hortênsias, que futuramente possibilitará
receber até mesmo voos internacionais.
Alternativas de acesso à cidade não faltarão, pois em breve a Rota Panorâmica,
estrada emoldurada pela bela serra gaúcha e paisagens naturais de tirar o fôlego,
poderá ser utilizada como via rápida para
quem chega da Região Metropolitana.
Canela também se preocupa com o
turismo responsável, e por isso desenvolveu o projeto “Canela Sem Rastros”. Com
base na ideia de “leave no trace” – conceito mundial de turismo sustentável, que
preconiza a redução do impacto ambiental, levando em conta atitudes voltadas
à preservação do meio ambiente urbano
e natural –, o projeto examina as potencialidades do Município e trabalha para a
conscientização de turistas e canelenses.
Mesmo em franco desenvolvimento,
o Município não passou ileso frente às dificuldades enfrentadas pela pandemia de
Covid-19, que abalou todos os setores,
sendo o turismo o mais afetado deles.
Ainda assim, a cidade se manteve na vanguarda, desenvolvendo em conjunto com
todo o trade turístico seu próprio Plano
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Prefeito
Constantino
Orsolin

de Retomada Econômica Pós Covid-19,
elogiado e utilizado como exemplo a nível
nacional pela Confederação Nacional de
Municípios (CNM).
Canela, inclusive, foi a primeira cidade no Brasil a receber a certificação internacional Safe Travels (viagens seguras). O
protocolo criado pela World Travel & Tourism Council (WTTC) estabelece regras a
serem cumpridas por empresas, cidades
e países a fim de tornar as viagens mais
seguras, tendo em vista a necessidade de
se adotar medidas de enfrentamento e
combate à Covid-19 a nível mundial.
Ao mesmo tempo, Canela desenvolveu uma certificação própria, o Selo
Turismo Seguro. Os empreendimentos
que estão de acordo com os protocolos
de segurança contra o coronavírus podem requisitar a certificação local. O selo
é outorgado pela Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura após comprovação e
comprometimento de hotéis, pousadas,
parques, museus, restaurantes e prestadores de serviço.
Canela mantém seu foco no crescimento turístico e econômico e projeta
mais um passo. Tramita junto ao Congresso Nacional projeto de lei que garantirá à cidade o título de “Capital Nacional
dos Parques Temáticos”, consolidando
seu reconhecimento como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Cidade busca o título
de Capital Nacional dos
Parques Temáticos
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Arrecadação
própria

PORTE 1: Até 4.999 habitantes
PORTE 2: de 5.000 a 9.999 habitantes
PORTE 3: de 10.000 a 19.999 habitantes
PORTE 4: de 20.000 a 49.999 habitantes
PORTE 5: de 50.000 a 99.000 habitantes

Confira a receita estimada de IPTU, ISSQN,
ITBI e IRRF nos 6 bimestres de 2020

PORTE 6: de 100.000 a 299.999 habitantes
PORTE 7: acima de 300.000 habitantes

IPTU
1º Bim
TOTAL

2º Bim

16.430.116.707 9.044.934.747

3º Bim

4º Bim

5º Bim

6º Bim

TOTAL

6.897.536.328

6.772.704.366

6.504.286.440

6.239.880.440

51.889.459.028

Porte 1

16.941.494

36.603.325

43.159.160

31.363.445

20.146.867

17.483.952

165.698.243

Porte 2

37.204.404

87.597.123

100.077.510

57.970.033

48.359.856

47.664.579

378.873.505

Porte 3

127.343.719

181.009.495

202.819.133

125.942.138

110.312.184

121.679.848

869.106.518

Porte 4

551.309.394

591.169.469

537.026.230

404.118.912

331.403.167

400.702.643

2.815.729.815

Porte 5

936.697.443

854.769.950

554.759.060

498.895.492

448.117.522

444.726.815

3.737.966.283

Porte 6

2.086.296.653

1.806.212.459

950.469.764

1.039.361.546

870.692.043

951.656.860

7.704.689.325

Porte 7

12.674.323.599 5.487.572.926

4.509.225.470

4.615.052.799

4.675.254.801

4.255.965.743

36.217.395.339

ISSQN
1º Bim
TOTAL

2º Bim

3º Bim

4º Bim

5º Bim

12.978.706.904 11.264.786.931 10.110.693.288 12.669.801.466 13.164.548.713

6º Bim

TOTAL

14.787.321.836

74.975.859.139

Porte 1

69.547.438

67.008.801

63.257.173

77.958.231

92.715.846

84.172.534

454.660.023

Porte 2

131.288.070

124.501.910

117.885.520

137.582.443

147.229.437

175.385.912

833.873.294

Porte 3

250.379.630

251.695.016

240.594.864

259.969.236

267.078.922

363.642.974

1.633.360.642

Porte 4

706.672.946

652.342.611

631.693.165

731.869.374

773.808.427

942.312.578

4.438.699.101

Porte 5

751.877.546

676.813.258

602.110.596

779.359.145

840.227.139

908.220.729

4.558.608.412

Porte 6

1.942.129.306

1.677.008.796

1.496.926.492

2.007.982.633

2.065.339.213

2.168.028.740

11.357.415.180

Porte 7

9.126.811.968

7.815.416.538

6.958.225.478

8.675.080.404

8.978.149.729

10.145.558.368

51.699.242.486

Fonte: Elaboração Própria
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COMPORTAMENTO DA RECEITA DO ISS E DO IPTU NO
DECORRER DO ANO EM VALORES NOMINAIS E ACUMULADO

No contexto da pandemia, a arrecadação própria dos Municípios em 2020 ficou num patamar
satisfatório. Das quatro principais receitas, duas
apresentaram queda. O IPTU teve a maior queda em
comparação a 2019, 4,8%. O ISS, a maior receita própria dos Municípios, teve uma queda menos acentuada em relação ao ano anterior: 0,9%.
No gráfico podemos ver o comportamento da
arrecadação do ISS e do IPTU em 2020 em valores
acumulados. Nota-se claramente que a recuperação
da arrecadação do ISS em 2020 se deu a partir do
4º bimestre e foi melhorando a cada bimestre até
fechar o ano com crescimento nominal positivo. A

receita do IPTU se manteve com um crescimento
médio de 2,5%, melhorando no último bimestre, embora mesmo assim sem resultado positivo.

ITBI
1º Bim

2º Bim

3º Bim

4º Bim

5º Bim

6º Bim

TOTAL

TOTAL

1.911.193.684

1.610.262.776

1.918.402.684

2.605.899.069

3.104.427.664

3.778.510.389

14.928.696.265

Porte 1

24.193.881

26.572.439

56.190.400

42.121.571

44.431.738

44.403.529

237.913.559

Porte 2

40.930.757

31.513.808

72.154.164

51.602.582

63.438.803

108.259.831

367.899.945

Porte 3

47.214.134

43.010.479

101.989.719

74.500.749

94.859.026

132.487.903

494.062.009

Porte 4

117.551.686

110.498.264

200.437.099

215.606.877

226.938.962

357.565.318

1.228.598.206

Porte 5

155.686.185

132.208.186

179.524.899

256.642.191

299.129.666

331.766.924

1.354.958.050

Porte 6

343.528.931

269.174.970

317.146.804

433.726.220

522.291.900

561.144.469

2.447.013.293

Porte 7

1.182.088.111

997.284.630

990.959.599

1.531.698.880

1.853.337.570

2.242.882.414

8.798.251.204

IRRF
1º Bim

2º Bim

3º Bim

4º Bim

5º Bim

6º Bim

TOTAL

TOTAL

3.264.535.860

3.498.830.060

3.514.320.744

3.576.578.836

3.721.795.512

5.805.082.320

23.381.143.331

Porte 1

35.814.879

47.902.945

49.778.254

48.407.871

52.597.900

89.049.859

323.551.709

Porte 2

51.394.010

63.402.561

67.769.106

68.272.366

74.383.134

136.885.331

462.106.508

Porte 3

119.768.436

136.295.260

145.719.091

148.773.476

153.994.868

300.069.677

1.004.620.807

Porte 4

259.542.025

309.114.564

325.431.723

318.984.554

351.642.902

624.793.101

2.189.508.868

Porte 5

252.674.796

295.889.158

293.053.767

304.306.213

312.795.929

542.625.337

2.001.345.201

Porte 6

571.225.909

626.296.104

648.075.613

675.757.602

707.940.939

1.123.963.815

4.353.259.981

Porte 7

1.974.115.804

2.019.929.469

1.984.493.189

2.012.076.753

2.068.439.841

2.987.695.201

13.046.750.257
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ARTIGO

Annus horribilis!
Eudes Sippel |
eudessippel@gtmweb.
com.br

Ano maravilhoso

Ano horrível

Eudes Sippel Consultor tributário,
graduado em
Ciências Contábeis,
Graduado em Gestão
Pública, Especialista
em Secretariado
Executivo,
Especialista em
Metodologia de
Ensino Superior,
Fiscal de Tributos
Municipais, Membro
Conselheiro do
Comitê Gestor do
Simples Nacional,
Diretor do Grupo
GTM WEB,
professor, instrutor e
palestrante na área
pública municipal.

Foi na voz da rainha Elizabeth II, monarca britânica, que essa expressão ganhou o mundo em 1992, em um discurso irônico, afinal, aquele deveria ter sido
um annus mirabilis. Era o quadragésimo
aniversário de sua ascensão ao trono. E
tinham sido anos de paz e prosperidade
crescente no Reino Unido.
No entanto, o ano foi horrível, um
incêndio destruiu o castelo de Windsor,
a conturbada posição em fazer com que
os contribuintes pagassem a reconstrução acabou levando a monarca a ter que
voltar atrás e assumir os custos. Os constantes problemas conjugais da família real
nos tabloides, um ataque do IRA, em abril
daquele ano, com mortes e vários prédios
atingidos, transformou aquele que era
para ser um período de consagração.
Cá estamos! Vivendo o nosso
annus horribilis no turismo. E quem diria
que aquela que é considerada a indústria
mais limpa, a terceira maior produtora de
riqueza no mundo, com enorme volume
de empregos, criadora de desenvolvimento econômico local e consequentemente
geradora de tributos, estaria passando
pelo momento que estamos vivendo. Talvez tenha sido o setor que mais sentiu os
efeitos da pandemia. E os gestores dos
Municípios com vocação turística sabem
bem sobre o que destaco. Pois as consequências atingem fortemente as receitas
municipais.
Quando me deparo com a situação
atual e tento me transportar à vivência
dos empreendedores turísticos, às comunidades locais e à situação arrecadatória
de Municípios de veia turística, sempre
me pergunto:

- Quem poderia imaginar algo assim?
- Quem?
Um pouco de empatia fará em cada
um de nós, perceber e sentir, o drama deste setor e das vidas inseridas neste ramo
de trabalho ao longo deste interminável
“século” de ano. E, enfim, reconhecemos,
é realmente impossível saber o amanhã,
não passa de ilusão.
Isso me faz lembrar de uma frase:
“Nada vai nos separar. Provavelmente continuaremos casados por mais 10
anos”, dita por Elizabeth Taylor, em 1974,
cinco dias antes de anunciar seu divórcio
de Richard Burton. Pois bem, amigos, a
única certeza é que certeza é uma ilusão.
Pensamos no incerto como algo para ser
evitado. No melhor dos mundos, tudo tem
de ser uma certeza. Mas não é assim.
Há uma grande diferença entre risco
e incerteza. E quem empreende no setor
turístico sabe que corre riscos. Mas, inclusive, consegue medi-los, estudá-los e
tomar decisões sobre esses riscos. Com
a incerteza, é impossível.
Tente imaginar, não do ponto de vista de fantasiar, de ver imagens mesmo.
Tente pensar sobre uma cidade turística,
sobre os diversos serviços e pessoas inseridos no processo e entender como tem
sido um ano inteiro sem poder trabalhar,
sem poder desenvolver suas atividades.
Como consequência disso, os Municípios envoltos em uma economia turística sofreram fortemente nas receitas
tributárias. Talvez você não saiba, mas a
melhor performance de arrecadação do
IPTU no Brasil se dá nos Municípios turísticos. Aliado a isso, o segmento é fortemente baseado na área de serviços que
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A rainha Elizabeth II
cunhou uma expressão
que marcou um ano que
pareceu terrível, mas nem
perto do momento atual

Talvez você não
saiba, mas a melhor
performance de
arrecadação do IPTU
no Brasil se dá nos
Municípios turísticos

tem enorme prevalência tributária do Imposto Sobre Serviços, oportunizando uma
fonte de receita considerável aos Municípios. Na outra ponta, o setor imobiliário
tem grande presença nestes Municípios
turísticos e proporciona constante movimentação nas transmissões de imóveis
potencializando a receita do ITBI.
Não podemos deixar de contar que
o turismo ainda amplia e produz a geração de diversos empreendimentos que
trazem taxas de licença. E aliado a isso,
várias outras taxas de passeio, hospedagem ou de uso e acesso as áreas turísticas proporcionam outras fontes de receita a municipalidade. Tudo isso, garante
a estes Municípios uma autonomia e um
gerenciamento próprio para fazer acontecer receitas por suas forças locais. Algo
que durante o momento que vivemos
precisou ser freado ou abandonado. E as
consequências a estes Municípios e sua
indústria turística serão sentidos por um
bom tempo.
Embora discorde muito (o que convenhamos não faz diferença para nin-

guém) da teoria econômica de John M.
Keynes, reflito pensar, com muita aproximação a sua abordagem quando diz, que
“o que importa ao governo não é fazer coisas que indivíduos já estão fazendo e fazê-las um pouco melhor ou pior; mas sim,
fazer o que, no momento, não é feito por
ninguém”. E este é o momento de buscarmos caminhos governamentais, inclusive
locais, para impulsionar e manter ativos,
vivos, os empreendimentos turísticos que
tem sido ao longo de anos fundamental
na economia local.
Para isso é preciso buscar novas
ideias, traçar novos caminhos e construir
juntos as saídas sustentáveis para o desenvolvimento das economias locais baseadas no turismo. Potencializados ainda,
de uma dose extra de resiliência dos nossos empreendedores do setor para que
possam sair deste annus horribilis.
Afinal, depois de 1992, a rainha Elizabeth II, com sua elegância, deu de ombros,
e seguiu em frente, mantendo seu reinado
até hoje. Taylor sacudiu a poeira e foi em
frente. Casou outras tantas vezes.

E o turismo?
Ah, o turismo! Vai sair desta, seguir em frente e, assim como
as Elizabeth’s em busca do annus mirabillis.
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CAPA

TURISMO

EM ESTUDO, TÉCNICOS
DA CNM COMPARAM
A ARRECADAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS
CONSTANTES DO MAPA
DO TURISMO BRASILEIRO
COM A DOS DEMAIS

O impacto na
arrecadação municipal
Hilton Leal Silva e Marta Feitosa

“A cidade boa para
o turista é a cidade
boa para o cidadão
que nela vive”

O turismo se diferencia de outras
atividades econômicas por apresentar,
como uma de suas principais características, a possibilidade de estimular segmentos e toda uma cadeia produtiva local, com destaque para os segmentos de
prestação de serviços como da hotelaria,
alimentos e bebidas, agências de viagens
e transportes, entre outras áreas.
Quando bem planejado, o turismo
contribui para o aumento de negócios e
para a melhoria da qualidade de vida da
população. Existe uma máxima que os
gestores de turismo têm em mente quando planejam a atividade: “A cidade boa
para o turista é a cidade boa para o cidadão que nela vive”. Além de estimular
a atividade econômica nos Municípios, o
turismo estimula o desenvolvimento da
infraestrutura local que atende a população, pelo efeito multiplicador: com estradas, aeroportos, saneamento básico, saúde e segurança.
O entendimento da atividade turística
como vetor de desenvolvimento municipal é a garantia da valorização da cultura
e do meio ambiente, dos elementos materiais e imateriais presentes nos Municípios, na implementação de estratégias
e instrumentos de promoção do desenvolvimento local integrado e sustentável,

além de ser uma atividade econômica capaz de dar visibilidade aos atrativos locais,
potencializar recursos, gerar emprego e
renda, integrando diferentes setores da
economia local e aumentando a arrecadação municipal.
Os impactos da pandemia de Covid-19 sobre o setor de turismo são evidentes. Para um segmento cuja existência necessite de mobilidade, vivências e
experiências, a pandemia vem afetando
diretamente a atividade.
O Relatório de Impacto da Pandemia
de Covid-19 nos Setores de Turismo e Cultura mostra que o interesse/desejo sobre
informação e planejamento de viagens
teve uma queda drástica em 2020: ela foi
de 43,3% em março, se comparadas às
buscas nos anos anteriores, e seguiu expressiva até julho de 2020 (-62,1%).
Para entender o quanto que essas
quedas significam para a gestão municipal, é preciso compreender quão importante é o setor para a receita. Para
responder à pergunta, é útil considerar
quanto um Município turístico arrecada a
mais do que um não turístico.
Analisar o impacto de uma atividade
produtiva como o turismo na economia
dos Municípios não é tarefa fácil. Os estudos mais comuns são aqueles que ver-
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tem para a caracterização do mercado de
trabalho na cadeia produtiva ou mesmo
aqueles que mensuram o impacto da arrecadação de tributos nas chamadas Atividades Características do Turismo.
Para o propósito deste estudo, decidiu-se explorar os impactos da atividade
turística nas finanças municipais a partir
da análise das receitas tributárias provenientes do IPTU, do ISSQN e da receita de
transferência estadual do ICMS. Todas as
informações foram extraídas do Sistema
de Informações Contábeis e Fiscais do
Setor Público (Siconfi), através do relatório de receita corrente líquida de 2020.
A escolha por esses impostos e
transferências se deve a uma diferenciação nas áreas com forte estruturação da
atividade turística. A receita do ISS e do

Turístico
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ICMS tende a ter um efeito indireto e direto da atividade nas arrecadações, como
as taxações do setor de serviços que derivam da atividade do turismo e a cobrança
do IPTU tende a ser diferenciada quando a
cidade é turística e com isso a receita tem
impacto. O diferencial desse estudo é o
fato de usar a base de dados dos Municípios presentes no Mapa do Turismo do do
Ministério do Turismo. O Mapa é uma das
estratégias previstas no Programa de Regionalização do Turismo e, com o intuito
de orientar as ações, o desenvolvimento
de políticas, o recorte territorial que deve
ser trabalhado no âmbito do Ministério do
Turismo. É um instrumento de ordenamento e auxilia tanto o Governo Federal,
quanto os Estados no desenvolvimento
das políticas públicas para o turismo.

“É importante
inventariar as
potencialidades
e gargalos para
organizar o turismo
como uma atividade
econômica.”

x não Turístico

Instituído pelo Ministério do Turismo (MTur), o Mapa do Turismo Brasileiro
2019-2021 indica 2.694 Municípios, que
compõem 333 regiões turísticas, a serem
priorizados pela Política Nacional de Turismo, prevista na Lei 11.771/2008. Essas
localidades devem receber atenção especial de planejamento, desenvolvimento e
estímulo ao setor.
Instrumento criado no âmbito do
Programa de Regionalização do Turismo,
que orienta a atuação do MTur no desenvolvimento das políticas públicas, o Mapa
é atualizado a cada dois anos. Ficou clara a divisão dos Municípios turísticos no
Brasil bem discriminada pelo território nacional. Vários Estados têm diversos Municípios não categorizados como turísticos.

O estudo utilizou a divisão por porte populacional, indicando que 48% dos
Municípios são caracterizados como turísticos, aqueles com mais de 50 mil habitantes concentram os maiores percentuais de enquadramento como turísticos e
entre os com mais de 300 mil habitantes
mais de 93% são turísticos.
Para facilitar o entendimento e análises dos dados, foram levados em consideração apenas os Municípios que tiveram informação em todos os meses no
ano de 2020, além da exclusão daqueles
que publicaram as informações negativas
ou com alguma divergência. Com isso, a
base ficou normalizada, o que facilitou a
comparação das receitas durante os períodos.
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RESULTADO DA ARRECADAÇÃO MÉDIA DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS E NÃO TURÍSTICOS.
EM R$ MILHÕES

FAIXA PORTE
TURÍSTICO			 Não Turístico				
Diferença em vezes
POPULACIONAL
ISS
ICMS IPTU
Total
ISS
ICMS IPTU
Total ISS ICMS IPTU Total
Até 5.000
122
1.529
59
1.710
167
2.064
52
2.282
1
1
1
1
De 5.000 a 10.000
241
2.265
142
2.647
321
2.709
118
3.148
1
1
1
1
De 10.000 a 20.000
752
4.641
537
5.931
519
3.273
173
3.964
1
1
3
1
De 20.000 a 50.000
2.199 10.105 1.696 14.000
861
3.884
456
5.201
3
3
4
3
De 50.000 a 100.000
2.930
9.368 2.510 14.808
656
1.926
384
2.967
4
5
7
5
De 100.000 a 300.000 7.539 18.402 5.618 31.558 2.283
2.932
750
5.965
3
6
7
5
Acima de 300.000
47.152 41.324 33.096 121.572
526
1.682
524
2.732 90
25
63
45
Total

60.936 87.633 43.658 192.227

5.333 18.470 2.456

Como pode ser visto na tabela, na
média, a soma das três receitas dos Municípios turísticos é sete vezes maior do
que nos Municípios não turísticos. Das
três receitas, a que tem a diferença maior
é o IPTU: 18 vezes, enquanto o ISS 11
vezes e as transferências do ICMS cinco
vezes.
Ainda de acordo com a tabela, podemos inferir que as maiores diferenças entre Municípios Turísticos e Não Turísticos
acontecem nos municípios com mais de
300 mil habitantes. Com destaque para
a receita do ISS, 90 vezes maior nos Municípios com mais de 300 mil habitantes,
seguido por IPTU (63 vezes) e ICMS (25
vezes). Salienta-se que o incremento de
recursos no orçamento municipal se reverterá em benefícios e melhorias para a
localidade.
O gestor deve estabelecer políticas
de turismo com a participação dos atores
envolvidos – comunidade, cadeia produtiva e poder público –, tendo por base
a realidade local e os roteiros e regiões
turísticas em que está inserido, para ser

26.259

11

5

18

competitivo e assim conseguir fazer parte
do Mapa do Turismo. O Plano Municipal
de Turismo é uma ferramenta fundamental para essa construção. Para mais
informações sobre ele, a área de Turismo
indica a leitura da cartilha Turismo em
360º - Planejando o Turismo no Município
e seus anexos.
A inclusão no Mapa do Turismo não
significa que o trabalho está concluído.
Trata-se de um bom indicador de competitividade na captação de recursos federais e estaduais. Essa validação é um diferencial para captação de investimentos de
toda ordem, inclusive em nível nacional e
internacional. O caminho até transformar
seu atrativo em produto turístico e o Município em destino turístico é mais longo.
O gestor municipal precisa reconhecer a
importância de inventariar as potencialidades e gargalos para organizar o turismo
como uma atividade econômica.
Baixe o estudo completo neste link
https://www.cnm.org.br/biblioteca/
exibe/14888

Bacharel em Economia e especialista em gestão pública, Hilton Leal Silva
(hilton.silva@cnm.org.br) integra a equipe deEstudos Técnicos da CNM
Turismologa com pós em Gestão da Hospitalidade, Marta Feitosa
(marta.feitosa@cnm.org.br) é Responsável Técnica do Turismo na CNM
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LUPA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Eduardo Stranz
Consultor da CNM

O turismo como
impulsionador do
desenvolvimento
GESTÃO MUNICIPAL TEM O DESAFIO DE
DESENVOLVER OU APERFEIÇOAR A ÁREA

As perspectivas são
otimistas para depois
que controlarmos a
pandemia

Este Monitor tem como tema principal a cadeia produtiva do turismo, uma
das primeiras que sofreram com a pandemia de coronavírus no mundo e também
no Brasil. Mesmo antes da pandemia,
havia imensas discussões e ações para
que o Brasil fosse um destino turístico
mundial, pois temos aqui tudo que os turistas procuram, diversidade cultural, gastronomia, belezas naturais exuberantes,
povo acolhedor, custo de vida barato, rede
hoteleira adequada, aeroportos em todas
as capitais e uma boa rede de conexões
com o interior, ou seja, poderíamos atrair
cada vez mais turistas e seus recursos
para o nosso país. Mas isto não se deu
com a velocidade que se pretendia. Abrigamos uma copa do mundo de futebol,
uma olimpíada e, mesmo assim, o fluxo
de turistas não aumentou na quantidade
dos vultosos investimentos que fizemos
para divulgar nosso Brasil.
A cadeia produtiva do turismo é muito dinâmica, emprega muita gente e traz
divisas, impulsionando o comércio e os
serviços, e um setor que pode rapidamente dar resposta econômica nas localidades, por isso, é importante que os
gestores municipais que assumiram seus
mandatos em janeiro deste ano coloquem
entre suas prioridades este setor.
O Produto Interno Bruto (PIB) do setor de turismo, que em 2019 chegou a
R$ 270,8 bilhões, deve cair para R$ 165,5

bilhões em 2020, indicando redução de
38,9% no faturamento. É o que indica o estudo “Impacto Econômico da Covid-19 e
Propostas para o Turismo Brasileiro”,
elaborado pela FGV Projetos.
Segundo o levantamento, em 2021,
os ganhos com o turismo devem alcançar R$ 259,4 bilhões, valor 4,2% inferior ao
patamar de 2019. A perda total do setor
turístico brasileiro será de R$ 116,7 bilhões no biênio 2020-2021. Para cobrir
essa lacuna, será necessário que o setor
cresça em média 16,95% ao ano em 2022
e em 2023, com PIB de, respectivamente,
R$ 303 bilhões e R$ 355 bilhões. Embora
estes números em queda, também o turismo pode ser um grande impulsionador
de emprego e renda nos Municípios, e as
perspectivas são otimistas para depois
que controlarmos a pandemia e a contaminação, portanto prezado(a) gestor(a)
olhe para esta área com carinho, pois ela
pode ser um dos indutores econômicos
que tanto precisamos.
Neste momento de começo da gestão municipal, é importante que se planeje o que cada gestor municipal pretende
para sua cidade, então é fundamental
que se tenha o turismo como uma área
a ser desenvolvida ou aperfeiçoada, e que
envolva toda a comunidade, pois assim
certamente todos vão ganhar com a retomada da economia via uma das áreas
que mais crescem no mundo.
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Conteúdo Exclusivo
PANORAMA DE TURISMO
Atividade que impacta mais de 52
segmentos da economia, o turismo sofreu
um efeito devastador com a pandemia e
talvez seja o último a sair da crise, assim
como a população que dele depende.
O turismo, em 2.694 Municípios e
333 regiões turísticas mapeados, vinha
sendo um gerador de riquezas. Em 2019,
gerou 329,9% empregos formais a mais
do que em 2018. Mas veio o coronavírus,
e tudo mudou.
O setor depende de investimentos
municipais, estaduais e federais, em especial em infraestrutura, acessos e segurança, indisponíveis no momento. Depende da iniciativa privada, que está em crise.
Mas, além de tudo, depende de seu ator
principal, o turista.
O turismo foi uma vítima colateral
das assertivas e necessárias medidas de
combate ao coronavírus. Mas, quando a
pandemia for superada, ele também será
a grande vacina para o reaquecimento da
economia.
A CNM entende que são diversos os
desafios para construção da governança do turismo nos Municípios. É preciso
construir políticas públicas e estratégias
adequadas que possam ordenar o desenvolvimento do setor de forma criativa, positiva, eficiente e eficaz e planejar a retomada de forma segura e no tempo certo.
Para tanto, a CNM disponibiliza o
Panorama de Turismo. Aliados à produção técnica, estudos, cartilhas e matérias
publicadas semanalmente, os gestores
municipais têm acesso a instrumentos
confiáveis para ajudar o gestor nesse planejamento.

MONITOR - O Boletim das Finanças
Municipais é uma publicação da
Confederação Nacional de Municípios.
Todo o conteúdo pode ser copiado,
distribuído, exibido e reproduzido
livremente, desde que seja citada a fonte.

Conecte-se com a

FORMULÁRIO PARA OS
GESTORES DO SETOR

A CNM está presente
também nas redes
sociais e quer
interagir com seu
Município por lá
também!

Para construir um cenário mais
ampliado, a CNM disponibilizou um
formulário para cadastro de gestores
municipais do setor. O intuito é estruturar pautas integradas do turismo e
direcionar a atuação da Área Técnica
de Turismo às necessidades identificadas pelos resultados da pesquisa,
além de abastecer o Panorama com
os dados organizados.

portalcnm
Portal CNM
portalcnm
TV Portal CNM
cadastre-se
na lista de
transmissão
https://www.cnm.org.
br/index.php/contato/
whatsapp

Agora é a hora de os gestores de turismo dos Municípios
participarem de forma colaborativa e ativamente na construção do Panorama de turismo
do seu Município. O formulário
está disponível online em
www.turismo.cnm.org.br
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