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Breve referencial teórico da governança interfederativa
u Max Weber definiu três tipos ideais de dominaça ̃o legítima: a 

dominaça ̃o racional- legal, a tradicional e a carisma ́tica (WEBER, 
2003). A primeira diz respeito à noça ̃o de burocracia, que, para 
Weber, é a ― ce ́lula germinativa do Estado ocidental moderno. 

u Mark Bevir (Universidade da Califórnia- Berkeley), em seu ensaio 
sobre a genealogia da governança, assim argumenta que a relaça ̃o
agente-principal para o setor pu ́blico e ́ estabelecida entre os cidada ̃os
(principal) e os políticos ou gestores pu ́blicos (agentes) com o intuito 
de esclarecer o conflito de age ̂ncia existente entre os cidada ̃os e os 
gestores pu ́blicos/políticos

u Tony Bovaird (Universidade de Birmingham) assevera que a 
governança pu ́blica deve ser orientada para o desenvolvimento de 
avaliaça ̃o dos resultados e da aderência a critérios ou normas 
acordados. 

u Guy Peters( Universidade de Pittsburgh) O escopo de atuaça ̃o do setor 
pu ́blico, a governança deve se preocupar com a capacidade dos 
sistemas políticos e administrativos de agir efetiva e decisivamente 
para resolver os problemas pu ́blicos, inclusive, pela mensuraça ̃o do 
desempenho das esferas governamentais. 



Para aplicação nas ações e serviços públicos 
de saúde (Art. 77, inciso iii, do ato das 
disposições constitucionais transitórias):
u 2.1 Receita Tributária Própria: IPTU; ISS; ITBI; Dívida Ativa de Impostos; 

Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa.

u 2.2 Transferências Federal: FPM; Quota parte do ITR; Quota parte do IPI;

u Cota-parte IOF s/Ouro; IRRF;

u 2.3 Transferências Estadual: Quota parte do IPVA; Quota parte do ICMS;

u Lei Complementar nº 87/96.

u 2.4Total dos Impostos e Transferências (1.1+1.2+1.3)

u Valor a aplicar (art. 77, iii, adct), 15% do total dos Impostos e 
Transferências.



Composição da RLIT para base de repasse à saúde

Total das Receitas de Impostos Municipais(ISS37[1], IPTU38[2], ITBI39[3])(+) Receitas 
de Transferências da UniãoQuota-Parte do FPM[4]
Quota-Parte do ITR[5]
Quota-Parte da LC n. 87/1996 (Lei Kandir)
(+) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
(+) Receitas de Transferências do Estado:
Quota-Parte do ICMS
Quota-Parte do IPVA
Quota-Parte do IPI – Exportação
(+) Outras Receitas Correntes
(Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção 
Monetária)
(=) Receita Própria do Município = Base de Cálculo Municipal
[1] ISS – Imposto sobre Serviços. Cobrado das empresas.
[2] IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
[3] ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos.
[4] FPM – Fundo de Participação dos Municípios.
[5] ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

https://www.conass.org.br/guiainformacao/aplicacao-de-recursos-em-acoes-e-servicos-de-saude/
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Relação de distribuição da cota-parte do ICMS SP e Ce



Reflexões sobre o ISS, principal tributo municipal
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Re ceita ISS

Receita do ISS acelerou 
seu movimento de 
recuperação em 2018

ISS representa 14% da receita corrente dos municípios com mais de  
500 mil habitantes, exceto Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital fluminense, 
seu peso é de 26%; na paulista, chega a 30%. Em 2019, o principal imposto 
municipal entra na mira das propostas de reforma tributária.

Desempenho1

Depois da grave crise econômica que provocou 
grandes quedas na arrecadação em 2015 e 2016, 
o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) voltou a alcançar em 2017 variação positiva, 
trajetória que também se confirmou em 2018. A 
taxa de crescimento real, que foi de 2,9% em 2017 
– angariando uma receita de R$ 60,51 bilhões –, 
em 2018 foi ainda mais intensa, chegando a 5,7%, 
elevando a cifra para R$ 63,96 bilhões. Os valores 
são corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) médio de 2018.

1 Os dados do ISS de 2015 a 2018 incluem a receita de dívida ativa, juros e multas. Os anos anteriores não as inserem, portanto, continuam sendo apenas o valor do 
principal. Isso decorre do fato de que, em 2018, passaram a vigorar para os municípios as alterações contábeis trazidas pela Portaria Interministerial do Ministério da 
Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional nº 5, de 25 de agosto de 2015. Devido a essas modificações, a STN/Siconfi mudou também a maneira de publicar os dados. 
Para adequar a série histórica apresentada em Multi Cidades, foram incluídos incluir os valores da dívida ativa, juros e multas nos tributos municipais dos exercícios de 
2015, 2016 e 2017.

2016 2017 2018
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A taxa de crescimento real 
do ISS foi  de 2,9%, em 
2017 representando uma 
receita global de  de R$ 
60,51 bilhões.
Em 2018 foi ainda mais 
intensa, chegando a 5,7%, 
elevando a cifra para R$ 
63,96 bilhões.



Como anda a arrecadação do IPTU?

91Frente Nacional de Prefeitos
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Arrecadação do IPTU
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Taxa de crescimento do IPTU
em relação ao ano anterior

1
,2

%

2016

9
,6

%

2017

6
,1

%

2018

Analisando-se o compor-
tamento do IPTU por grandes 
regiões, observa-se que houve 
alta na arrecadação em todas, 
com exceção do Norte, onde os 
municípios tiveram queda real 
de 6,3%, entre 2017 e 2018. 
Esse resultado foi puxado pelas 
retrações ocorridas nas capi-
tais Manaus (-11,5%) e Palmas 
(-26,7%), que, por sua vez, estão 
associadas às variações na recei-
ta da dívida ativa. Em 2017, as 
duas cidades assinalaram forte 

aumento na recuperação de débitos de contribuintes, o que não 
se repetiu em 2018. Em contrapartida, outros municípios impor-
tantes da região protagonizaram desempenho muito significativo. 
Entretanto, esse avanço foi insuficiente para compensar a redução 
tributária das duas capitais mencionadas. As acentuadas expan-
sões anotadas também podem ter sido resultado de programas 
de recuperação de créditos que elevam a receita da dívida ativa. 
No entanto, como dito anteriormente, não é possível apurar essa 
informação para o exercício de 2018. Caso fossem desconsidera-
dos os resultados de Manaus e Palmas, a região teria permanecido 
praticamente estável, com uma variação de apenas -0,1%. 

Dessa forma, as intensas ampliações ou diminuições consta-
tadas em diversos municípios podem estar mais relacionadas à 
adoção de políticas de recuperação de dívidas do que às varia-
ções na arrecadação do tributo propriamente dita.

Taxa de crescimento do IPTU por região - 2018/2017
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Total dos
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6,1% 

A participação do IPTU na 
receita corrente é muito baixa, 
inferior a dois dígitos. Em 2018, 
esse percentual se manteve 
praticamente inalterado, com 
uma ligeira elevação de 7,4% 
para 7,5% na média dos 
municípios brasileiros, apesar 
do aumento real de 6,1% na 
arrecadação total do imposto.

Como está o cadastro e a 
planta genérica de valores 
imobiliários ?
Quais cruzamentos de 
informações cadastrais 
foram realizadas ?



Sobre o ITBI
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Re ceita ITBI

Retomada do crédito 
imobiliário favorece alta 
do ITBI em 2018

Após quatro anos de resultados ruins, a arrecadação do imposto cresceu 
8% em 2018. Financiamentos via Sistema Financeiro da Habitação 
tiveram aumento real de 21,4%, depois de um quadriênio de queda.

Desempenho
A arrecadação dos municípios brasileiros com o Imposto 
sobre a Transmissão de Bens e Imóveis Inter-Vivos (ITBI) 
voltou a apresentar forte crescimento em 2018, se com-
parado ao ano imediatamente anterior. A receita chegou a 
R$ 11,26 bilhões, montante 8% maior que aquele apurado 
em 2017. Esse resultado significou uma injeção adicional 
de R$ 838,7 milhões aos cofres municipais, em valores 
corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) médio de 2018. As cifras do ITBI de 2015 a 
2018 informadas nesta publicação incluem a receita da 
dívida ativa, juros e multas, conforme explicitado nas No-
tas Metodológicas (veja na página 4).

Arrecadação do ITBI
em R$ bilhões - IPCA médio de 2018
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Como está o cadastro e a 
planta genérica de valores 
imobiliários ?
Quais cruzamentos de 
informações cadastrais 
foram realizadas ?
Quais informações o 
Município está obtendo dos 
cartórios e da Receita 
Federal ?



Evolução e composição do ICMS por segmento
valores Nominais em R$ Milhões

Segmento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total %
% do Valor 

ICMS 
acum 

% da qtde de 
segmentos 

acum

Combustíveis 737 1.032 960 1.197 1.293 1.541 1.891 2.042 2.176 2.424 15.293 21,00% 21,00% 7,14%
Indústria 718 920 1.105 1.309 1.398 1.540 1.822 1.933 1.966 2.154 14.865 20,41% 41,41% 14,29%
comércio atacadista 731 813 968 1.114 1.248 1.490 1.764 2.000 1.918 1.916 13.962 19,17% 60,59% 21,43%
comércio varejista 581 666 717 907 1.044 1.152 1.357 1.503 1.440 1.393 10.760 14,78% 75,36% 28,57%
Energia Elétrica 477 534 525 660 732 812 730 837 1.265 1.377 7.950 10,92% 86,28% 35,71%
Serviços de Comunicação 507 553 622 649 705 723 810 800 761 783 6.913 9,49% 95,78% 42,86%
Serviços de Transportes 56 62 66 89 101 120 127 143 137 133 1.033 1,42% 97,19% 50,00%
Pessoa Jurídica sem inscrição no CGF 33 17 23 44 78 69 90 69 59 146 628 0,86% 98,06% 57,14%
Administração Pública e Org. Internacionais 38 75 91 92 115 111 10 1 0 0 532 0,73% 98,79% 64,29%
Serviços de Alimentação e Alojamento 16 19 24 28 33 38 47 65 70 71 411 0,56% 99,35% 71,43%
Construção Civil 7 8 10 24 19 20 26 30 32 7 184 0,25% 99,60% 78,57%
Pessoa Física sem inscrição no CGF 11 13 17 26 17 17 19 21 23 18 183 0,25% 99,86% 85,71%
Produtor Agropecuário 4 5 5 7 7 8 6 5 8 7 62 0,08% 99,94% 92,86%
outros segmentos 2 2 2 2 6 6 6 7 4 5 43 0,06% 100,00% 100,00%

Totais 3.918 4.719 5.134 6.149 6.795 7.646 8.705 9.456 9.859 10.436 72.818

Que circularização( cruzamento de informações)  é 
possível realizar entre os dois segmentos e seus maiores 
contribuintes para gerar incremento da arrecadação?



Diagarama de pareto dos segmentos do ISS-municípios 
cearenses



Os fundamentos, construção e perspectivas do 
Ceará um Só



Os Marcos regulatórios da governança interfederativa são:

No âmbito Federal
Lei Federal 10.275/2001: Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição

Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
Lei Federal 11.107/2005: - Lei de consórcio público prevê relações de

cooperação federativa, constituída como associação pública, com personalidade
jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de
direito privado sem fins econômicos.

Lei Federal 13.089/2015: Define as normas gerais de planejamento, a gestão
e à execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas instituídas pelos Estados.

No âmbito Estadual
Lei Complementar 180/2018 : Institui o Programa de Governança

Interfederativa – Ceará um Só, fundamentado no princípio da ação coletiva
institucional para fortalecer as políticas públicas de interesses comuns.

Lei Complementar 206/2019 : Cencede à SEFAZ a responsabilidade de
desenvolver políticas públicas relativas a Governança fiscal e educação fiscal
interfederativa para fortalecer a gestão fiscal dos municipios cearenses.



Importância da Lei Complementar 180/2018 e 206/2019- Ceará
um Só

- Prevê execução de políticas públicas de interesse comuns, a partir de 
ação coletiva institucional coordenadas pelo Estado.

- Dentre as políticas públicas de interesse comum, inclui-se a gestão
fiscal, compartilhamento de informações e sistemas e educação
fiscal.

- Compatibilização dos planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos anuais.

- Previu a criação do Sistema Integrado de Alocação de Recursos- SIAR.

- Programa Regional Corporativo de Aquisições Públicas- PRAP.

- Criação do Painel de performance fiscal para análise da situação
fiscal dos municípios cearenses.

- Programa Regional de Cidadania Fiscal.



GOVERNANÇA FISCAL EM 5 EIXOS - COMPARTILHADA, COOPERADA E CONVERGENTE 



Ministério Público Estadual( CAODPP)

Diagrama do Projeto- integração interfederativa e interinstitucional

http://www.mpce.mp.br/caodpp/saudefiscal/



Governança Interfederativa
A mudança de paradigma precisa ter metas fiscais e de gestão bem definidas, por
isso propomos:

Metas do programa devem ser, preferencialmente, definidas pela área responsável, 
detentora do conhecimento e prática do negócio, envolvendo na definição das metas, 
atores das áreas fiscal,  educacional e de meio ambiente, como também da área de 
gestão de pessoas, de modo a obter consenso na fixação de metas alcançáveis ao 
longo do tempo.

Meta 1: Redução em 10% da relação de dependência entre a Receita Tributária 
própria e a Cota-Parte do FPM, no primeiro ano e 5% nos demais, até atingir redução 
de 30% em 5 anos;

Meta 2: Melhoria do Índice de Liquidez Corrente em 10% no segundo ano;

Meta 3: Melhoria do Índice de Esforço Fiscal Próprio ( IEFP) de 15% no primeiro ano , 
subsequente a aprovação das normas e 25 % até o final do primeiro PPA; 

Meta 4: Implantação do Programa de Educação Fiscal nas escolas públicas  instituído 
por lei;



Governança Interfederativa

Metas do programa devem ser, preferencialmente, definidas pela área responsável,
detentora do conhecimento e prática do negócio, envolvendo na definição das metas,
atores das áreas fiscal, educacional e de meio ambiente, como também da área de
gestão de pessoas, de modo a obter consenso na fixação de metas alcançáveis ao
longo do tempo.

Meta 5: Regulamentação e atualização do Capítulo V, da LC 123/2006, em todos os 
municípios, até o final do PPA;
Meta 6: Incremento em 10% da produção local nas compras governamentais no 
primeiro ano e 25% na produção regional até o último ano do PPA;
Meta 7: Incremento de 25% da produção local e regional no PNAE e PDDE e 100% até o 
último ano do PPA;
Meta 8: Implantação do Programa de Educação Fiscal em 25% das Regiões 
Metropolitanas e Aglomerados Urbanos e 100% até o final do PPA.



A Receita



A situação financeira



Alocação da despesa



O Eusébio como protagonista do 
Programa Ceará um Só



ESTRUTURA ATUAL E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS: A LEITURA DOS INDICADORES

O ÍNDICE FIRJAN

u Em 2016, pelo índice 
FIRJAN, Eusébio foi o 
1º município do Ceará 
e o 94º do Brasil no 
índice Firjan de 
Desenvolvimento 
Municipal ( 0,8467)

A CAPAG PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

u Em 2021, Eusébio atingiu a CAPAG “B”, que habilita a receber 
operação de crédito de quaisquer origens e fontes, nacionais e 
multilaterais. 

u Indicador I - Endividamento  - Dívida Consolidada/Receita 
Corrente Líquida A (1.41%)

u Indicador II - Poupança Corrente - Despesa Corrente/Receita 
Corrente Ajustada B (94.87%)

u Indicador III – Liquidez - Obrigações 
Financeiras/Disponibilidade de Caixa A (7.65%)

A CAPAG (Capacidade de Pagamento) apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos
com garantia da União. O Tesouro Nacional tem a prerrogativa de estabelecer a metodologia do cálculo, dada pela Portaria
MF nº 501/2017, é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Logo, avaliando o
grau de solvência, a relação entre receitas e despesa correntes e a situação de caixa, faz-se diagnóstico da saúde fiscal do
Estado ou Município. Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da Capag foram
definidos na Portaria STN nº 882/2018.

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19414630/do1-2017-11-24-portaria-n-501-de-23-de-novembro-de-2017-19414502
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56128201/do1-2018-12-20-portaria-n-882-de-18-de-dezembro-de-2018-56128189
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Cariri

Domínios naturais 
da chapada do 

Araripe, sertões e 
serras secas.

Barbalha            277,70               269,76                7,95             12,37 61228         14.320,84               861,47                  5,02      608,16 0,178 6,2  0,683

Aquiraz            283,43               281,04                2,39             77,15 80935         24.630,33            1.959,66                  6,64      480,24 0,363 5,6 0,641

Cascavel            184,21               181,95                2,25             11,45 72232         10.317,32               737,68                  5,93      838,12 0,145 6,5 0,646

Caucaia            774,38               734,64              62,77             39,74 365212         13.944,16            5.075,42                29,89   1.223,25 0,562 5,1 0,682

Eusébio            374,15               370,10                4,05           102,36 54337         46.830,08            2.476,37                  4,44        78,82 0,324 6,6 0,701 

Horizonte            236,80               229,74                7,06             20,59 68529         25.783,29            1.704,64                  5,58      160,56 0,136 6,8 0,658 

Itaitinga            119,93               119,85                0,09             15,07 38325         17.804,80               703,61                  3,14      153,69 0,06 5,6 0,626

Pindoretama              60,82                 59,00                1,82               3,66 20769         11.747,62               243,74                  1,70        74,03 0,014 6,2 0,636  

São Gonçalo do 
Amarante

           344,58               319,99              24,59             84,98 48869         87.086,02            4.225,07                  4,00      842,64 0,263 6,5 0,665  

Aracati            243,07               214,15              28,92             22,77 74975         15.210,71            1.126,87                  6,16   1.227,20 0,045 6,1 0,655 

Beberibe            133,47               132,20                1,26             11,98 53949         13.744,68               734,25                  4,43   1.596,75 0,116 6,3 0,638  

Fortim              51,52                 49,22                2,30               6,46 16631           9.806,29               160,40                  1,36      285,02 0,021 6,9 0,624

Totais         3.084,05            2.961,64            145,44           408,58      955.991,00       291.226,14          20.009,19                78,29   7.568,46 
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AÇÕES E SOLUÇÕES - GRUPO DOS 12
REALIZADO E DISPONIBILIZADO PARA OS 12 MUNICÍPIOS:
• Protocolo de compromisso dos 12 municípios – Assinado;
• Aquiraz e Eusébio desenvolveram em conjunto o APP “MEU IPTU”*

• Pagamento via PIX;
• Lei do Refis com tabela progressiva AMPLIADA de descontos e prazos;
• Lei da Educação Fiscal;
• Lei da CONTA ÚNICA;

• Lei da PLATAFORMA DE PAGAMENTOS – PagTesouroE;
• Lei da Cobrança EXTRA-JUDICIAL da Dívida Ativa;
• Convênio  JUCEC - Simplificação dos procedimentos abertura de empresas;
• Edital para licitação da folha de pagamento.

EM ANDAMENTO
• Termo de credenciamento para instituições financeiras para pagamentos via cartão de

crédito, débito, agendamento automático  em conta e de cobrança de créditos tributários
em dívida ativa. 

*para Androide inicialmente, depois para o IOS.



COMPARTILHAR A GOVERNANÇA

O ESTADO
u Implementar o Programa sua 

Nota tem Valor integrado aos 
tributos municipais.

u Implementar sistema de 
tecnologia na área contábil e 
financeira, com  sistema de 
performance fiscal nos 
municípios.

u Financiar capacitação integrada 
em gestão e governança.

u Subsidiar os Municípios sobre o 
processo de cobrança da Dívida 
Ativa

OS MUNICÍPIOS
u Implementar o Programa de 

Educação Fiscal no Município

u Realizar a reforma da 
previdência municipal

u Implementar sistema de 
metas e produtividade para 
indicadores fiscais e de 
gestão

u Comprovar ações 
implementadas sobre 
recuperação da Dívida Ativa



COMPARTILHAR A GOVERNANÇA

u Promover a difusão e formação com os temas 
da educação fiscal e afins no ambiente de 
aprendizagem, utilizando ferramentas de 
educomunicação e tecnologia social. 

u Financiamento compartilhado com os
Municípios para atualizarmos a planta genérica
de valores imobiliários e implementarmos
medidas que possam gerar sustentabilidade
fiscal , considerando o Estatuto das Cidades e
o Estatuto das Regiões Metropolitanas e
Aglomerações Urbanas( Lei Federal
13.089/2015).

u Subsidiar os municípios com banco de dados de
preços e sistema de informação para
fortalecer o produtor local-intraregional

u Aprovar regulamentação  do programa de 
educação fiscal por Lei e normatização. 

u Aprovar a planta genérica de valores 
mobiliários e o cadastro técnico 
multifinalitário.

u Assinar e executar Termo de Cooperação 
com a JUCEC para viabilizar o ambiente de 
negócios e atualizar legislação do Simples 
Nacional



Termo de Cooperação

1- Compartilhar base de dados e informações contábeis dos municípios

2- Manter atualizados os temas legais que tratam do tema fiscal

3- Formular e implemenatr o Programa de educação Fiscal no Município

4- Implementar e estimular medidas que estimulem a qualidade do gasto e transparência. 

5- Implementar medidas de combate a evasão fiscal

6 – Implementar medidas de fiscalização e controle nos tributos municipias e outras fontes de 
receitas.

7 – Disseminar as boas práticas fiscais entre os municípios cooperados

8 – Implementar os indicadores de performance fiscal  



• 956 mil cearenses
• 7.568,46 km² 
• PIB de 20Bi
• 22,5% do PIB-Ce 2018 

(exceto Fortaleza)

© Microsoft, TomTom
Da plataforma Bing

Os 12 Municípios - piloto 
Governança Fiscal

Município
Caucaia
Eusébio
Barbalha
Aracati
Pindoretama
Cascavel
Aquiraz
Itaitinga

São Gonçalo do 
Amarante

Beberibe
Horizonte
Fortim

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%
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Participação 12 municípios no PIB Ceará

Total PIB 12 municípios / PIB Ceará sem Fortaleza

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2303709
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2304285
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2301901
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2301109
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2310852
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2303501
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2301000
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2306256
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2312403
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2302206
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2305233
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados?c=2304459


ARRECADAÇÃO EM AMPLO CRESCIMENTO

Fonte: Secretaria de Finanças e Planejamento do 
Eusébio

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

jan fev mar mar (7 de Abril)

ARRECADAÇÃO

2020 *atualiz. Pela UFIRM 2021 Variação

5.
03

0.
22

2,
01

5.
59

3.
32

8,
02

14
.3

30
.9

35
,2

0

14
.7

56
.6

87
,6

2

7.
19

0.
38

0,
07

7.
00

2.
43

0,
11

 

16
.1

95
.8

71
,1

6 20
.4

09
.2

54
,7

4 

J AN FEV MAR MAR  ( 7  DE  ABR I L )

ARRECADAÇÃO
2020 *atualiz. Pela UFIRM 2021 2021







Impactos Esperados:

1 –
Capacidade 
de 
Inves/men
to dos 
Municípios 
melhorada.

2 – População 
consciente e 
es/mulada a 
acompanhar a 
performance 
fiscal  do 
município

3 – Distorções 
fiscais dos 
municípios 
cearenses com 
população a 
partir de 50.000 
habitantes,  
reduzidas a até 2 
desvios padrões

4 – Custo 
percapta de 
arrecadação 
equalizado, 
racionalizado 
e 
acompanhad
o por tipo de 
receita

Governança Interfederativa



O Programa de Governança Interfederativa Ceará um Só 
é um programa estadual, definido na LC 180/2018, que 
visa estimular e formular políticas públicas de interesse 
comuns entre o Estado e seus Municípios.

No âmbito fiscal, a SEFAZ é responsável pela gestão 
fiscal e a educação fiscal das ações, e o Município do 
Eusébio tem protagonizado um conjunto de ações fiscais 
cooperadas com 11 municípios cearenses. 

“O jogo social requer um tipo de planejamento que articule 
técnica com poli ́tica, estabeleça, coerentemente, as aço ̃es
face aos objetivos e aos meios para alcança-los e formule 
estratégias para o encontro com outros atores”.

Carlos Matus



Muito Grato !

Acilon Gonçalves
Alexandre Cialdini

Sidney Leão


