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 Arrecadação do ISS alcança R$ 117 mi; contadores conhecem nova
legislação
 
Contadores e profissionais ligados a área de gestão tributária de empresas conhecem nesta a nova legislação sobre
Imposto sobre Serviço (ISS), que entrará em vigor em 2018. A reunião, organizada pela Secretaria de Fazenda, será
realizada nesta sexta, 10, às 9 horas, no auditório Hélio Moreira, na Prefeitura de Maringá. Desnecessário prévia
inscrição.
 
Sobre o ISS, o secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, lembra que o valor acumulado de janeiro a outubro deste
ano com a arrecadação do imposto alcançou R$ 117 milhões, contra R$ 110 milhões de igual período de 2016. O
número sublinha o vigor da economia local e aponta para o resultado da adoção de uma nova política fiscal
 
A implantação do programa Gratificação de Produtividade e Desempenho (GPD) profissionalizou a atuação da
Secretaria de Fazenda na área tributária e se credenciou a disputar prêmio nacional de inovação na área.  Maringá
também disputa o prêmio Gestor Público com o ISS Tecnológico e o programa Câmara Mirim, criado pelo então
vereador Ulisses Maia, hoje prefeito.   
 
Na reunião de sexta com contadores serão detalhados a atualização do Código Tributário de Maringá, aprovada pela
Câmara, que veda ao município a concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários para o Imposto sobre
Serviços (ISS). A lei também proíbe a redução na base de cálculo ou de crédito - presumido ou outorgado. 
 
Na prática, a lei federal estabelece critérios que proíbem aplicação de alíquota inferior a 2% na cobrança do imposto,
conforme já previa a Constituição. O secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, reforça que a iniciativa do município
apenas acompanha exigência de lei federal. O secretário explica que para entrar em vigor em 2018, o projeto precisa
atender ao princípio da noventena, ou seja, ser aprovado e sancionado 90 dias antes de ser cobrado. 
 
O sistema foi adotado para evitar que o legislador ou gestor público fixe ou aumente determinado tributo dia 31 de
dezembro, por exemplo, e passe a cobrá-lo dia 1º de janeiro. A manutenção das vantagens no pagamento do ISS,
como isenções, sujeitam o agente público, o que inclui o prefeito, a ação por improbidade administrativa. A pena pode
ser da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por cinco a oito anos e multa civil de até três vezes o
valor do benefício concedido.
 
Orlando Chiqueto sublinha que o município não está propondo aumento do imposto, apenas ajusta o Código
Tributário de Maringá à legislação federal. “Obrigatoriamente, todas as cidades terão que fazer esse ajuste a partir de
2018 que, entre outros objetivos, pretende acabar com a guerra fiscal existente hoje entre os municípios”, afirma o
secretário. Na próxima sexta, 10, às 9 horas, no auditório Hélio Moreira,  Secretaria da Fazenda reúne contadores
apresentar a nova legislação sobre ISS.
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