
19/07/2018 Arrecadação cresce em mais de R$ 30 milhões no primeiro semestre || PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

http://www2.maringa.pr.gov.br/site/imprensa/impressao.php?id=33342 1/1

Data da Notícia: 13/07/2018 
 

 Diretoria de Comunicação  
 

 Arrecadação cresce em mais de R$ 30 milhões no primeiro semestre
 
 
A evolução da arrecadação acumulada de tributos do primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo
período de 2017, cresceu em mais de R$ 32,9 milhões. Em 2017 a arrecadação somou R$ 247.540.192,95. Em 2018
subiu para mais de R$ 280 milhões. O crescimento da receita de Imposto Sobre Serviços (ISS) e demais tributos
demonstram que medidas adotadas pela administração municipal surtem efeito.
 
A evolução da arrecadação com ISS no primeiro semestre de 2018, imposto cobrado pelos municípios pago por
profissionais autônomos e empresas prestadoras de serviços, ultrapassou os R$ 14 milhões em comparação ao
mesmo período de 2017. Em 2016 a arrecadação foi de R$ 66.202.551,29, em 2017 de R$ 66.627.490,33, em 2018
chegou a R$ 80,9 milhões.
 
A intensificação do combate à sonegação de impostos, a reestruturação da equipe de fiscalização do ISS, com a
contratação de auditores tributários foi  preponderante para o crescimento da arrecadação do tributo. Até dezembro
de 2016 eram fiscalizadas em média 50 empresas por mês, número que hoje ultrapassa 160.
 
Estão entre as maiores áreas arrecadadoras de ISS: hospitais, clínicas, laboratórios e planos de saúde; bancos,
financeiras, seguradoras e lotéricas; universidades, escolas e cursos; serviços de informática e de construção civil.
 
A adimplência e manutenção dos bons índices do pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
também refletem a confiabilidade dos contribuintes com a gestão. O IPTU acumulado (exceto recebido em dívida
ativa) no primeiro semestre de 2018 (R$ 113.688.479,99) foi maior que o registrado no mesmo período do ano
anterior (R$ 104.332.356,47). O aumento em 8,97 % é maior que a correção de 2,77% para 2018.
 
O secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, ressalta que os números reforçam o crescimento da economia local, a
eficiência fiscalizatória e a confiabilidade do contribuinte na gestão. “O objetivo é de aplicar a justiça fiscal, sem
onerar o maringaense, lembrando que a arrecadação volta da melhor forma para o contribuinte com obras e
investimentos para saúde, educação e segurança”.
 
Chiqueto também destaca que a fiscalização deve alcançar a todos e combater a concorrência desleal e predatória.
“A informalidade fere a competitividade, por isso a importância dos consumidores solicitarem a nota fiscal que além
garantir seus direitos contribui para a não sonegação”, enfatiza.
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