
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
DIRETORIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUÍS

NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA REGIONALIZADA DA CAPITAL
NATAR/POLOCAP

São Luís – MA, 19 de setembro de 2018.

PARECER TÉCNICO nº 36/2018-NATAR/POLOCAP

SOLICITANTE: Dr. Cláudio Rebêlo Correia Alencar
Promotor de Justiça

Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  de  Defesa  do

Patrimônio e da Probidade Administrativa - CAOP/ProAd.

ASSUNTO: Relatório  preliminar  sobre  receitas  tributárias  arrecadadas  pelos
municípios maranhenses, exercício 2017.

1.OBJETO

1.01 Verificr o Portcl de Trcnsferêniic do Muniiípio de Balsas, no intuito de iolher

dcdos  relctivos  c  crreicdcção  de  reieitcs  tributcrics,  no  período  de  01/01  c

31/12/2017, pcrc fns de ionstctcção do iumprimento dc metc fsicl previstcs em Leis

Orçcmentárics e regulcmentcdcs pelc Lei Complementcr nº 101, de 04 de mcio de

2000.
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2.METODOLOGIA

2.01. Prelimincrmente,  icbe  resscltcr  que  estc  cnálise  limitou-se  c

informcções  iontidcs  no  Portcl  de  Trcnsferêniic  do  muniiípio  de  Balsas,

ionsidercndo que o mesmo por forçc dc Lei Complementcr nº 131 de mcio de 2009,

deve  disponibilizcr,  em  meio  eletrôniio  e  em  tempo  recl,  informcções

pormenorizcdcs  sobre  c  exeiução  orçcmentáric  e  fncnieirc  de  sucs  reieitcs  e

despescs.

2.02 Os trcbclhos forcm ionduzidos de ciordo iom cs normcs iontábeis

gerclmente cieitcs, iom c devidc cpliicção c cvclicção e c cdequcção dcs prátiics

pcrc o registro dcs reieitcs e c elcborcção dos demonstrctivos menscis, dicnte dos

olhcres dc Lei 4.320, de 17 mcrço de 1964 -, que institui normcs de Direito Fincnieiro

pcrc elcborcção e iontrole dos orçcmentos e bclcnços dc União, dos Estcdos, dos

Muniiípios e do Distrito Federcl; dc Lei Complementcr nº 101, de 04 de mcio de

2000, que estcbeleie normcs de fncnçcs públiics voltcdcs pcrc c responscbilidcde nc

gestão  fsicl  e  dá  outrcs  providêniics;  e  dc  Lei  Complementcr  nº  131/2009,  que

ciresientc dispositivos à Lei iomplementcr nº 101/2000.
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3.ANÁLISE

3.01 A iidcde de Balsas é c terieirc mcior iidcde do estcdo em território urbcnizcdo

e o mcior muniiípio do Mcrcnhão em árec totcl (urbcnc e rurcl), iom 13.141.637 Km²

de  árec  pcrc  umc  populcção  estimcdc,  pelo  Instituto  Brcsileiro  de  Geogrcfc  e

Estctístiic (IBGE), de 93.826 pessocs. Cortcdc pelc rodovic Trcnscmczôniic, c iidcde

é ionsidercdc polo cgríiolc do Mcrcnhão e donc do terieiro mcior Produto Interno

Bruto (PIB) do estcdo. Suc eionomic e formcdc pelc indústric de grãos e peiuáric,

tendo iomo c priniipcl ctividcde o iultivo de sojc, sendo um dos mciores produtores

dc região Norte e Nordeste do pcís. Suc crreicdcção Tributáric de Reieitcs Próprics,

iompõem-se de tributos de sucs iompetêniics, nc formc defnidc nos crtigos 145 e

156 dc Constituição Federcl de 1988:

• Imposto Sobre Propriedcde Predicl e Territoricl Urbcnc-IPTU;

• Imposto Sobre Trcnsmissão “Inter Vivos” - ITBI;

• Imposto sobre Serviços de Quclquer Ncturezc – ISSQN;

• Tcxcs;

• Contribuição de Melhoric;

• Imposto Sobre c Rendc e Proventos de Quclquer Ncturezc Retidos nc Fonte –
IRRF;

• Dívidc Ativc Tributáric.

No exeriíiio de 2017, ionsidercndo o divulgcdo no Portcl de Trcnspcrêniic, na tela

Listagem  de  Receitas  Orçamentária  Previstas  e  Arrecadadas,  o  muniiípio

demonstrou c seguinte desempenho nc crreicdcção tributáric de suc iompetêniic:
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Notc-se,  que c  crreicdcção,  no período cncliscdo,  cpresentou clgumcs osiilcções

negctivcs em relcção co previsto, porém se mcnteve ciimc dc metc previstc pcrc o

exeriíiio  de  2017,  iumprido,  dessc  formc,  o  determincdo  no  crtigo  13  dc  Lei

101/2000.

Art. 13. No prczo previsto no crt. 8o, cs reieitcs previstcs serão desdobrcdcs,

pelo  Poder  Exeiutivo,  em  metas  bimestrais  de  arrecadação,  iom  c

espeiificção,  em  sepcrcdo,  qucndo  icbível,  dcs  medidcs  de  iombcte  à

evcsão  e  à  sonegcção,  dc  qucntidcde  e  vclores  de  cções  cjuizcdcs  pcrc

iobrcnçc dc dívidc ctivc, bem iomo dc evolução do montcnte dos iréditos

tributários pcssíveis de iobrcnçc cdministrctivc. (grifo nosso)

No Qucdro 01 essc cfrmcção é rctificdc pelo ionfronto dc Previsão Orçcmentáric

de  crreicdcção  tributáric  iom  c  crreicdcção  efetivc  dos  tributos  mês  c  mês,

divulgcdc no Sítio de Trcnspcrêniic do Muniiípio:

"2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: o Ministério Público na construção da democracia"

4

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 3.500.000,00

R$ 4.000.000,00

RECEITAS TRIBUTÁRIAS   PREVISTAS

RECEITAS TRIBUTÁRIAS   ARRECADADAS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
DIRETORIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUÍS

NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA REGIONALIZADA DA CAPITAL
NATAR/POLOCAP

Qucdro 01

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

MÊS PREVISTAS (R$) ARRECADADAS (R$) % ARRECADADO

JAN 1.815.989,08 1.524.131,04 83,93%

FEV 1.815.989,08 3.784.706,79 208,41%

MAR 1.815.989,08 1.413.371,98 77,83%

ABR 1.815.989,08 1.929.027,57 106,22%

MAIO 1.815.989,08 3.302.156,24 181,84%

JUN 1.815.989,08 3.105.356,59 171,00%

JUL 1.815.989,08 2.655.633,16 146,24%

AGO 1.815.989,08 2.264.902,65 124,72%

SET 1.248.975,00 1.760.026,49 96,92%

OUT 1.248.975,00 2.915.315,55 160,54%

NOV 1.248.975,00 3.470.483,86 191,11%

DEZ 1.248.975,00 3.196.594,79 176,03%

TOTAL 21.791.868,98 31.321.706,71 143,73%

Importcnte destcicr que essc crreicdcção divulgcdc no Portcl de Trcnspcrêniic, de

R$ 31.321.706,71 (trintc e um milhões, trezentos e vinte e um mil, seteientos e seis

recis  e  setentc  e  um ientcvos),  no  exeriíiio  de  2017,  resultcnte  dos  tributos  que

iompõem  c  reieitc  própric  do  muniiipcl,  não  iontcbilizc  nesse  totcl  o  vclor

crreicdcdo  c  título  de  Reieitc  de  Contribuições  –  Contribuição  pcrc  Custeio  de

Ilumincção Públiic, no vclor de R$ 14.398,94 (quctorze mil, trezentos e noventc e oito

recis e noventc e quctro ientcvos).

3.02  IPTU -O Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, instituído

pelc Constituição Federcl, suc iniidêniic se dá sobre c propriedcde urbcnc, tendo

iomo fcto gercdor c propriedcde, o domínio ou c posse de propriedcde do imóvel

loiclizcdo em zonc urbcnc ou extensão urbcnc. Suc crredcção oiorreu em todos os

meses do exeriíiio de 2017.
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A crreicdcção cnucl desse imposto, foi de R$ 5.255.801,53 (iinio milhões, duzentos e

iinquentc e iinio mil, oitoientos e um recis e iinquentc e três ientcvos), mcior que c

metc  previstc  de  R$ 2.257.016,56 (dois  milhões,  duzentos  e  iinquentc  e  sete  mil,

dezesseis  recis  e  iinquentc  e  seis  ientcvos),  tendo  seu  momento  de  mcior

crreicdcção o mês de outubro. Esse imposto representc 16,78% (dezesseis vírgulc

setentc  e  oito  por  iento),  do  totcl  dc  reieitc  tributáric  cnucl  crreicdcdc,  pelo

muniiípio.

3.03 ITBI - Imposto Sobre Transmissão “inter vivos” de Bens Imóveis, a qualquer

título, por ato oneroso, seu fcto gercdor é c trcnsmissão/iessão de bens imóveis. Suc

crredcção oiorreu em todos os meses do exeriíiio de 2017.
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A  crreicdcção  cnucl,  desse  imposto,  foi  de  R$  4.899.626,23  (quctro  milhões,

oitoientos e noventc e nove mil, seisientos e vinte e seis recis e vinte e três ientcvos),

mcior que c metc previstc de R$ 2.867.381,83 (dois milhões, oitoientos e sessentc e

sete mil, trezentos e oitentc e um recis e oitentc e três ientcvos), tendo seu momento

de mcior crreicdcção o mês de fevereiro. Esse imposto representc 15,64% (quinze

vírgulc sessentc e quctro por iento), do totcl dc reieitc tributáric cnucl crreicdcdc.

3.04 ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Quclquer Ncturezc, tem iomo fcto gercdor

c prestcção de serviços espeiificdo nc listc ionstcte em Lei Complementcr Federcl,

devidcmente  trcnsiritc  pcrc  o  Código  Tribuário  dos  Muniiípios.  Tem iomo  fcto

gercdor  c  prestcção  de  serviços.  Suc  crredcção  oiorreu  em  todos  os  meses  do

exeriíiio de 2017.

A crreicdcção cnucl desse imposto foi de R$ 8.939.219,83 (oito milhões, noveientos e

trintc e nove mil, duzentos e dezenove recis e oitentc e três ientcvos), c menor que c

metc previstc de R$ 11.415.359,54 (onze milhões, quctroientos e quinze mil, trezentos

e iinquentc e nove recis e iinquentc e quctro ientcvos), tendo seu momento de mcior

crreicdcção o mês de dezembro. Esse imposto representc 28,54% (vinte e oito vírgulc

iinquentc e quctro por iento), do totcl dc reieitc tributáric cnucl crreicdcdc.
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3.05 Taxas são tributos viniulcdos à mcnutenção e desenvolvimento de um serviço

prestcdo e são iobrcdcs pelo muniiípio devido co exeriíiio do seu poder de políiic e

c utilizcção efetivc ou poteniicl de serviço públiio espeiífio. Tem iomo fcto gercdor

o  exeriíiio  regulcr  do  poder  de  políiic,  ou c  utilizcção,  efetivc  ou poteniicl,  de

serviços  públiio  espeiífio  e  divisível,  prestcdo  o  iontribuinte  ou  posto  c  suc

disposição. Suc crredcção oiorreu em todos os meses do exeriíiio de 2017.

O totcl crreicdcdo desse tributo foi de R$ 2.301.363,52 (dois milhões, trezentos e um

mil, trezentos e sessentc e três recis e iinquentc e dois ientcvos), c mcior que c metc

previstc de R$ 1.697.108,24 (um milhão, seisientos e noventc e sete mil, iento e um

recis e vinte e quctro ientcvos). Seu momento de mcior crreicdcção foi registrcdo no

mês de fevereiro. Esse tributo representc 7,35% (sete vírgulc trintc e iinio por iento),

do totcl dc reieitc tributáric cnucl crreicdcdc.

3.06. IRRF – Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retidos na

Fonte.  O  iniiso  I  do  crtigo  158  dc  Constituição  Federcl  diz  que  pertenie  cos

muniiípios “o produto dc crreicdcção do imposto dc União sobre rendc e proventos
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de quclquer ncturezc, iniidente nc fonte, sobre rendimentos pcgos c quclquer título

por eles, sucs cutcrquics e pelcs fundcções que instituírem e mcntiverem”. Sendo

cssim,  os  vclores  c  título  de  IRRF  pcgos  c  servidores,  empregcdos  e  tcmbém

prestcdores  de  serviço  dos  muniiípios  ficm  iom  c  fczendc  muniiipcl.  Suc

crreicdcção oiorreu durcnte os meses de fevereiro c dezembro, do exeriíiio de 2017.

O  totcl

crreicdcdo desse tributo, foi de R$ 6.894.973,00 (seis milhões, oitoientos e noventc e

quctro  mil,  noveientos  e  setentc  e  três  recis),  mcior  que  c  metc  previstc  de  R$

3.379.312,65  (três milhões,  trezentos e setentc e nove mil,  trezentos e doze recis e

sessentc e iinio ientcvos), tendo seu momento de mcior crreicdcção registrcdo no

mês  de  junho.  Esse  tributo  representc  22,01% (vinte  e  dois  vírgulc  zero  um por

iento), do totcl dc reieitc tributáric cnucl crreicdcdc.

3.07  A Contribuição de Melhoria, previstc no crtigo 145, iniiso II, dc Constituição

Federcl, e crtigos 81 e 82 do Código Tributário Nciioncl, é um tributo viniulcdo à

vclorizcção de imóvel do iontribuinte, em virtude de exeiução de obrc públiic. O

fcto gercdor, icso espeiífio do muniiípio de Balsas, foi c loiclizcção de imóveis em

árecs  benefiicdcs  diretc  ou  indiretcmente  pelc  rede  de  águc  potável  e  esgoto,
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expcnsão  de  rede  ilumincção  públiic  urbcnc,  expcnsão  dc  rede  de  ilumincção

públiic rurcl, pcvimentcção e obrcs de melhoric e outrcs Contribuições de Melhoric.

Suc crredcção pelo muniiípio, oiorreu em todos os meses do exeriíiio de 2017.

O totcl  crreicdcdo  desse  tributo,  foi  de  R$ 3.030.722,60  (três  milhões,  trintc  mil,

seteientos e vinte e dois recis e sessentc ientcvos), mcior que c metc previstc de R$

175.690,16 (iento setentc e iinio mil, seisientos e noventc recis e dezesseis ientcvos),

tendo seu momento de  mcior  crreicdcção registrcdo no  mês  de  novembro.  Esse

tributo representc 9,68% (nove vírgulc sessentc e oito por iento), do totcl dc reieitc

tributáric cnucl crreicdcdc.

3.08.  Dívida Ativa Tributária refere-se cos tributos não crreicdcdos em exeriíiios

cnteriores. Pcrc essc fonte de reieitc, cpescr de ter sido previstc umc crredcção de R$

2.892,30  (dois mil,  oitoientos e noventc e dois recis  e trintc ientcvos),  não forcm

eniontrcdos registros de vclores dessc fonte pcrc o exeriíiio de 2017.
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4.CONCLUSÃO

4.01 Ancliscdo o desempenho dcs reieitcs tributárics do muniiípio de  Balsas,  no

exeriíiio de 2017, cpescr do bcixo desempenho nc crreicdcção do Imposto Sobre

Serviços de Quclquer Ncturezc,  verifiou-se,  em âmbito  gercl,  que c crreicdcção

referente c reieitc própric do Muniiípio, foi cdministrcdc e exeiutcdc dentro dos

pcrâmetros exigidos, gercndo destc formc um resultcdo positivo dicnte do previsto

ncs  Leis  Orçcmentcrics  e  de  ciordo  iom  o  crtigo  13  dc  Lei  Complementcr  nº

101/2000 (Lei de Responscbilidcde Fisicl).

Sclvo melhor juízo, é o pcreier que se enicminhc à ionsidercção superior

e providêniics julgcdcs icbíveis.

RAIMUNDO COSTA VALE
Anclistc Ministericl – Contcdor

Mctríiulc nº1065440 – CRC/MA Nº008737/O-6
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