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Identificação do problema
■ Realidade Catarinense: 

– elevado n. de Municípios
– alta dependência das transferências da União e Estado
– carência de recursos

População N. Municípios Recursos próprios Valor por habitante

0-5000 105 5% R$ 170,07

5001-15000 98 8,53% R$ 166,77

15001-30000 44 15,09% R$ 268,20

30001-90000 33 19,03% R$ 310,23

>90000 13 29,76% R$ 517,27

Situação em 2012



Cenário atual em SC

População N. Municípios Recursos próprios Valor por habitante

0-5000 105 5,93% R$ 236,95

5001-15000 100 12,30% R$ 289,72

15001-30000 44 22,15% R$ 509,05

30001-90000 33 24,46% R$ 496,26

>90000 13 38,98% R$ 888,01

Situação em 2018



Cenário atual em SC



Cenário atual em SC

Conclusões:

- Problema continua evidente nos pequenos Municípios, que justamente mais reclamam da 
participação da receita

- Detalhe: Em SC, dos 105 Municípios desse segmento, 53 Municípios possuem arrecadação 
tributária própria inferior à despesa da Câmara de Vereadores do Município



Cenário atual em SC



Diálogo interinstitucional
Definição de parcerias

■ Dificuldades de implantação do programa
– Política municipal
– Desconfiança dos Gestores com o objetivo do MP

■ Como superar esse problema?
– Integração interinstitucional

■ Associações de Municípios (Federação de Municípios)
■ Tribunal de Contas
■ Governo do Estado
■ Assembleia Legislativa



Etapas de Implantação
Adesão dos Municípios

■ Afastamento inicial dos membros atuantes nas Comarcas
– A fim de criar o ambiente mais favorável, eliminando eventuais dificuldades de 

diálogo ainda mais nos Municípios em que o Promotor acumule a atribuição da 
moralidade administrativa

■ Participação do órgão central (Centro de Apoio, Procuradoria-Geral)
– Institucionalizar o tema a partir da representação do Procurador-Geral de 

Justiça

■ Estabelecimento de acordo de cooperação técnica
– Fugir, nessa etapa, dos preconceitos do termo de ajustamento de conduta

■ Lançamento em evento associativo dos Municípios
– Aproximação da Federação e Associações como forma de credibilidade da 

iniciativa e presença de suporte técnico aos Municípios de menor porte
– Engajamento da associação regional como motor de propulsão às iniciativas



Etapas de Implantação
Capacitação dos Agentes Públicos

■ Não há possibilidade de incremento da arrecadação ou de combate à sonegação 
fiscal municipal sem auditores fiscais suficientes, motivados e capacitados

■ Diagnóstico em SC, na fase de adesão dos Municípios, demonstrava que, 
principalmente nos menores Municípios, não havia escolaridade mínima exigida e o 
cargo de auditor fiscal era acumulado com outras funções (sanitária, obras e 
posturas, etc.)

■ Definição de duas estratégias:
– Capacitação mediante a disponibilização de videoaulas de direito tributário, 

fornecidas em mídia e internet pelo MPSC aos Municípios parceiros
– Realização de oficinas regionais, trazendo noções de crimes contra a ordem 

tributária e a exposição de estratégias de atuação (fiscalização em segmentos 
específicos com informação de fácil acesso – bancos de dados públicos – 
como cartórios, autoescolas, funerárias)



Etapas de Implantação
Diagnóstico estadual

■ Necessidade de se conhecer o atual grau de descaso da arrecadação tributária 
municipal:

– Renúncia indevida de receita – LIA e LRF
– Acompanhamento da evolução do programa
– Combate ao argumento da necessidade de mais transferências de recursos
– Ex.: das transferências: (2018)

■ Município de Santiago do Sul: R$ 6.876,27 por habitante
■ Município de Florianópolis: R$ 862,35 por habitante

■ Fontes de dados
– Tribunal de Contas (informações municipais)
– Diagnóstico associativo
– Diagnóstico pelo MP



Etapas de Implantação
Relatório Comparativo

■ Consolidação do diagnóstico em um instrumento único, de fácil acesso, visando a 
análise comparativa de dados

■ Definição de parâmetro principal de comparação: arrecadação por habitante

■ Separação dos Municípios em cinco categorias populacionais – adequadas ao 
Estado de Santa Catarina – e três faixas de IDH-M

■ Elaboração da versão inicial em 2018, com dados de 2016. Planejamento da edição 
de 2019 com dados de 2018.

■ Dupla finalidade do instrumento:
– Subsidiar os membros do MP e os gestores com informações locais 

qualificadas pela análise comparativa
– Fortalecer o debate com a ampla publicidade da medida



Etapas de Implantação
Relatório Comparativo

■ Exemplo: (anos 2011 a 2016):

https://www.mpsc.mp.br/ordem-t
ributaria/saude-fiscal

https://www.mpsc.mp.br/ordem-tributaria/saude-fiscal
https://www.mpsc.mp.br/ordem-tributaria/saude-fiscal


Etapas de Implantação
Definição de parâmetros mínimos

■ Necessidade de combater o problema 

■ Dificuldades de se estabelecer um padrão de comportamento necessário para 
evitar a renúncia fiscal

– Ausência de estudos suficientes sobre o tema
– Distinção regional e econômica entre Municípios

■ Adoção da estratégia de exigir o cumprimento de requisitos mínimos 
– Definição, em nota técnica do MPSC (Nota Técnica n. 1/2018/COT/MPSC), do 

mínimo necessário para o combate à renúncia de receita municipal, a partir da 
existência de órgão de administração tributária municipal e a instituição, 
fiscalização e efetiva arrecadação dos tributos municipais

– Diretrizes não vinculantes, acerca do parâmetro mínimo a ser observado pelos 
Promotores nos procedimentos instaurados



Etapas de Implantação
Fiscalização pelo Ministério Público

• Instauração de Inquérito Civil para 
levantamento dos dados (minuta de 
portaria), amparado na NT e nas conclusões 
do relatório comparativo

• Diagnóstico Municipal mediante ofício 
padrão para levantamento de uma 
informação uniforme e aprofundada da 
situação de todos os Municípios 
Catarinenses

• Verificação do atendimento das diretrizes 
mínimas

• Arquivamento do procedimento ou 
formalização de TAC para ajuste das 
pendências

Estratégia a partir 
da Nota Técnica n. 

1/2018/COT
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