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Data da Notícia: 08/06/2018 
 

 Diretoria de Comunicação  
 

 Prefeitura registra em maio a maior arrecadação de ISS da história
 
 
 Desde o começo deste ano a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), de Maringá, tem verificado arrecadação
mensal acima de R$ 14 milhões apenas em Imposto Sobre Serviços (ISS) homologado, ou seja, que incide sobre os
valores declarados e recolhidos espontaneamente pelas empresas, com base em seu faturamento.
 De acordo com balanço realizado pela Diretoria Tributária, a arrecadação do imposto, que no mês de janeiro de
2018 registrou R$ 14,025 milhões, em maio atingiu a marca de R$ 14,174 milhões.
 O total arrecadado em maio deste ano é 25,36% maior que a arrecadação verificada no mesmo mês do ano
passado, quando atingiu R$ 11,306 milhões.
 Comparado com o mesmo período do exercício anterior, o ISS acumulado de janeiro a maio de 2018 - com
exceção do que foi recebido em dívida ativa - chegou a R$ 67,001 milhões, contra R$ 55,161 arrecadados em 2017.
Os R$ 11,840 milhões de diferença representam 21,46% a mais de arrecadação.
 
 Indústria limpa
 Na leitura desses números, o secretário municipal de Fazenda, Orlando Chiqueto, interpreta que a economia do
município de Maringá vai bem no setor da chamada “indústria limpa”, que envolve atividades relacionadas a mão de
obra qualificada, melhor remunerada e composta por profissionais em condições de adquirir serviços que
normalmente são oferecidos pelo município, como saúde e educação, por exemplo. “Isso significa que, além de
manter elevado o nível de arrecadação de impostos, o município tem menor procura e menores gastos com esses
serviços e, consequentemente, dispõe de mais recursos para investimentos em outros setores básicos, como as
obras de mobilidade urbana e oferecer transporte gratuito para estudantes. Isso melhora também o índice de gastos
com pessoal e possibilita efetuar a contratação de mais professores, cuidadores, profissionais de saúde e de outros
servidores para as áreas administrativa e operacional”, explica.
 Segundo o secretário, a maior capacidade de investimento e de atendimento à população já faz de Maringá uma
referência em alimentação escolar, com a distribuição de 80 mil refeições diárias, ou dois milhões por mês, nas
escolas e centros municipais de educação infantil.
 Entre as várias fontes de entrada de recursos no município estão os convênios com os governos federal e
estadual. Os convênios federais têm origem nas emendas parlamentares e demais transferências voluntárias legais e
constitucionais, como o FPM, ICMS desoneração, IPI e ITR.
 Já os recursos estaduais advém de repasses do IPVA e do ICMS arrecadado no município que volta para a
cidade por meio de transferências voluntárias, também legais e constitucionais.
 
 Masterplan
 O município também tem capacidade de arrecadação de receita própria com as cobranças de IPTU, ITBI e
outros tributos.
 A arrecadação do ISS no município tem como pontos fortes a prestação de serviços na área médica, de
tecnologia da informação, nas atividades contábeis, advocatícias, educacionais, de intermediação financeira e de
seguros.
 A maior eficiência na auditoria tributária ocorrida com as mudanças introduzidas a partir de maio de 2017 na
gerência de Fiscalização Econômica do município também teria sido outro fator que contribuiu para a elevação de
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arrecadação.
 Segundo o secretário, as mudanças foram feitas para ajustar o código municipal à legislação federal, pois, a
partir deste ano, os municípios estão impedidos de conceder isenções, incentivos ou benefícios que resultem em
carga tributária menor que 2% para recolhimento do ISS.
 “O estudo feito pelo Masterplan, que é o sistema de planejamento socioeconômico elaborado pela sociedade
civil organizada com a finalidade de estabelecer metas para Maringá até o ano de 2047, aponta que Maringá tem
vocação para o setor de prestação de serviços. E tudo isso comprova e contribui com as metas a serem atingidas até
o ano em que a cidade completar o seu centenário de fundação”, conclui Chiqueto. (CP/PMM)
 

Mais informações: 3221-1432 (Secretaria de Fazenda)
 
 


