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PROJETO   –   SAÚDE FISCAL DOS MUNICÍPIOS

OBJETIVO

Garantir a obediência dos Municípios aos princípios constitucionais e tributários e à LRF – incluindo o princípio da isonomia, seguindo o exemplo do MPSC.

RESULTADO GERAL ESPERADO

Garantir a obediência dos Municípios aos princípios constitucionais e tributários e à LRF – incluindo o princípio da isonomia, seguindo o exemplo do MPSC;

Aumentar a arrecadação própria; Diminuir a dependência dos repasses constitucionais; Obter mais recursos para as políticas públicas; Respeitar efetivamente

a capacidade contributiva; Fomentar a fiscalização da Administração pelos cidadãos-contribuintes; Garantir a transparência e a isonomia de tratamento

tributário; Combater a sonegação.

INICIATIVAS

Iniciativas do Projeto Público Alvo
Resultado da Iniciativa do

Projeto
Como Observação

1.1 Realização  de  08  Seminários
Regionais,  atingindo  todos  os

CAODPP Coordenação Informar e sensibilizar acerca da Parcerias  (em andamento)  com as
Escolas  de  Gestão  Pública  no

Deverá ser convidado para



184 municípios cearenses

Promotores de Justiça atuantes na

área Gestores

Sociedade Cearense/Contribuintes

Gestores

problemática, convencendo os

gestores a assinatura de TACs,

prevendo a correção das

regularidades, adequação da

legislação, realização de concurso

para fiscais e melhoria das

condições materiais para a exação,

conforme necessário.

Ceará:  ESMP,  APRECE,  SEPLAG,
CGU e SRF

discussão prévia (benchmark) o

Coordenador do homônimo Projeto

do MSC, que já se desenvolve com

sucesso há quatro anos.

Serão produzidas videoaulas

(educação à distância) para

formação de fiscais de tributos e

para fiscais cidadãos  - todas

disponibilizadas para o público em

geral.

1.2

Verificar  a  adequação  e
atualização  das  legislações
tributárias municipais

Unidade de Apoio Técnico Jurídico
do CAODPP

Promotores de Justiça do MPCE
Secretários de Finanças

Produzir um reconhecimento das

legislações municipais que estão

de acordo com a Constituição e a

Legislação Federal. 

Oficiar às Prefeituras e às Câmara
Municipais  requisitando  as
informações.  Pesquisar  nos
respectivos sítios da internet e nos
bancos de dados disponíveis.

Modelos deverão ser

disponibilizados às Promotorias

1.3

Verificar  a  adequação  das
estruturas  físicas,
informacionais  e  de  pessoal
das  Secretarias  Municipais  de
Finanças.

Verificar  a  adequação  da
legislação  tributária  municipal
referente  à  concessão  de
benefícios  fiscais  que  não
esteja adequada ao tratamento
normativo  maior  como,  por
exemplo,  à  Lei  Complementar
157/2016 (ISS). 

Assistir  as  alterações  das  leis
municipais  na  revogação  de
benefícios  fiscais  concedidos
em  desacordo  com  a
Legislação  maior  e  a
Constituição.

Unidade de Apoio Técnico Jurídico
do CAODPP

Promotores de Justiça do MPCE
Secretários de Finanças

Produzir  um reconhecimento das

estruturas materiais para o

cumprimento da legislação.

Garantir a adequação normativa e

revelar possíveis atos de

improbidade pelo manejo de

isenções ilegais – fomentando o

tratamento isonômico em bases

constitucionais

Oficiar às Prefeituras e às Câmara
Municipais  requisitando as
informações.  Realizar  inspeções  in
loco pelas Promotorias com Atuação
na Área.

Modelos deverão ser

disponibilizados às Promotorias



1.4

Identificar  a  existência  de
benefícios fiscais concedidos
em  desacordo  com  o
ordenamento  jurídico,
especialmente  que
eventualmente  tenham  sido
concedidas  para  obtenção  de
vantagens  ilícitas
(improbidade).

Unidade de Apoio Técnico Jurídico
do CAODPP

Promotores de Justiça do MPCE
NUSIT
TCE

Amoldar ou retirar os benefícios
fiscais concedidos pelo Estado do

Ceará ou pelos Municípios, em
desacordo com a legislação.

Fazer  cruzamentos de  informações
entre  os  Bancos  de  Dados  à
disposição  do  MP  e  do  TCE.
Realizar  análises  de  inteligência  e
gerar relatórios.
Enviar informações aos Promotores
de Justiça que atuam na área.

Modelos deverão ser

disponibilizados às Promotorias

Reuniões específicas entre

CAODPP, NUSIT e Secretaria de

Controle Externo do TCE

1.5

Fomentar a conscientização da
população  acerca  da
importância de exigir qualidade
pelos serviços pagos com seus
tributos.  Criação  e  divulgação
dos  meios  existentes  para
conhecimento  dos  indicadores
de  arrecadação  e  de  gastos,
disponíveis para a população. 
Utilizar  as  mídias  sociais  e
programas  de  rádio.  Realizar
audiências  públicas  de
iniciativa  das  promotorias
locais.

População / Contribuintes

Aumentar o exercício da cidadania.
Garantir notitias criminis e
"denúncias" qualificadas

Parcerias  (em andamento)  com as
Escolas  de  Gestão  Pública  no
Ceará:  ESMP,  APRECE,  SEPLAG,
CGU  e  SRF.  Parcerias  (a  formar)
com  entidades  privadas:
SINDICATOS, Pastorais etc..

 Relaciona-se com as palestras

iniciais, podendo ser o início das

ações continuadas.

INDICADORES SOCIAIS/OPERACIONAIS

∑ de adequação da legislação Tributária Estadual às normativas Constitucionais e Federais;
∑ de Municípios com legislação tributária adequada às normativas Constitucionais e Federais;
∑ de cancelamento ou adequação dos benefícios fiscais concedidos irregularmente;
∑ efetivo aumento dos procedimentos relativos à sonegação fiscal nas Promotorias do interior e no GAESF.

∑ número de municípios que assinarem ao TAC, aderindo ao Programa de Saúde Fiscal;
∑ efetivo aumento de arrecadação tributária pelos municípios.

VALIDAÇÃO

Fortaleza, 02 de abril de 2018

ÉLDER XIMENES FILHO

Promotor de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa


