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Desiquilíbrio 

Atual 

• A recessão e as 

desonerações 

do governo 

Dilma 

reduziram a 

arrecadação do 

IR e do IPI, 

cuja parcela de 

24,5% é 

repassada às 

prefeituras.  

• A grande 

maioria das 

prefeituras  

brasileiras não 

possui fonte 

própria de 

receita.  

REM-F (Ranking de Eficiência dos Municípios da Folha), 

apresentado na edição do dia 29 de agosto de 2016  



Objetivo: 

Equilíbrio das 

contas 

Receita 

(aumentar) 
Despesa 
(reduzir) 



Premissa: 

Alinhamento das Políticas 

Públicas 

Política Federal 

Política 
Estadual 

Ação 
Municipal 



Módulos desta 

apresentação 

Receitas 

Sugestões 
Plano Governo 

Nossa Atuação 



Modulo Receita 

Sumario do Modulo: 

1. Aumentar a 
arrecadação do ISS; 

2. Aumentar a 
arrecadação do 
IPTU; 

3. Aumentar a 
arrecadação de 
outras taxas; 

4. Incentivar o ISS; 

5. Municipalizar do 
Detran; 

6. Municipalizar a 
Anvisa; 

7. Incrementar Sistema 
de Água; 

8. Incentivar 
implantação de 
empreendedores: 

8.1. Turismo; 

8.2. Esporte & Laser; 

8.3. Meio Ambiente; 

8.4. Cultura; 

8.5. Pesca; 

8.6. Industria 

 



Fonte: Folha de São 

Paulo 

 



Dever de casa: 

Aumentar receitas 

 

• Aumentar a arrecadação do ISS; 

• Aumentar a arrecadação do IPTU; 

• Aumentar a arrecadação de outras taxas; 

• Incentivar o ISS; 

• Municipalizar do Detran; 

• Municipalizar a Anvisa; 

• Incrementar Sistema de Água; 

• Incentivar implantação de 

empreendedores 

 

 



Aumentar a 

arrecadação do ISS 

Capacitação Técnica 

Centro de 
Inteligência 

Fiscalização 

Maior 
Arrecadação 



Aumentar a 

arrecadação do ISS 

Centro de 

Inteligência 

• Diagnostico e 
mapeamento de 
arrecadação; 

• Utilização de recursos 
tecnológicos para 
identificação de serviços; 

• Fiscalização municipal 
para identificação dos 
serviços tomados;  

Fiscalização 

• Capacitar equipe nos 
elementos legais e 
operacionais de 
Ampliação das Receita 
de ISS; 

• Auditoria de pedágios, 
cartórios, bancos, para 
aumento do ISS  

• Auditoria de 
prestadores de serviços 
(curto prazo) para 
aumento de 
arrecadação;  

• Auditoria de empresas 
no SIMPLES para 
aumento do ISS ; 

 

Ações 

Complementares 
• Desenquadramento do 

SIMPLES como aumento 
de receita;  

• Implementação da Nota 
fiscal eletrônica.  



Aumentar a 

arrecadação do IPTU 

Plano Diretor 
Municipal 

Cadastro 
Imobiliário 

Levantamento 
de Campo 

Implementação 
do sistema 

Valor 
Venal 

Lei para o 
exercício 
seguinte 



Aumentar a 

arrecadação do IPTU 

Implantação ou Atualização do Cadastro Municipal é 
realizado basicamente em quatro fases: 

i. estabelecimento de uma planta delimitando a 
zona urbana, expansão urbana e delimitação da 
zona rural; 

ii. desta planta inicial, serão elaboradas plantas 
parciais que conterão a zona urbana com 
destaque às suas subdivisões delimitadas por 
efeitos de legislação municipal, com objetivo de 
tratamento fiscal diferenciado.  

iii. elabora-se uma planta que contenha cada setor 
fiscal, com destaque das quadras e sua 
numeração; 

iv. estabelecimento de plantas em que cada quadra 
seja numerada com destaque de cada lote e 
numeração. Essas plantas devem indicar ainda 
se o lote é só um terreno ou se há alguma 
edificação. 

 



Aumentar a 

arrecadação de 

outras taxas 

ITBI 

• Auditoria nos 
Cartórios; 

• Revisão do 
valor venal 

ALVARÁ 

 

• Aumento da 
Fiscalização; 

• Utilização de 
recursos 
tecnológicos 
para 
identificação de 
empresas e 
autônomos;  

 

OBRAS 

• Implementação 
da setor de 
análise de 
projetos; 

• Implementação 
da blitz urbana. 



Municipalizar do 

Detran 



Municipalizar do 

Detran 



Municipalizar a 

Anvisa 



Municipalizar a 

Anvisa 

Fontes de Recursos 



Municipalizar a 

Anvisa 



Incrementar 

Sistema de Água 

Criação do 
Serviço Municipal 

Desenvolvimento 
Projeto  

Entrada da 
Iniciativa Privada 

Busca de 
Recursos 

Quebra da 
concessão, se 

houver. 

Adequação da 
Rede Existente 



Incentivar 

implantação de 

empreendedores 

Respeito aos 
Arranjos 

Produtivos 
Tradicionais 

Envolvimentos 
das instituições 

de ensino e 
pesquisa. 

Incentivo com 
politicas 
públicas 

voltadas a 
facilitar a 
entrada. 

Ordenamento 
jurídico 

compatível 
com o discurso. 

Novos 
Empreende

dores 



Novos 

Empreendedores 

• Ciar e implantar o Programa Empresa Fácil; 

• Intensificar a formalização e a capacitação dos 
empreendedores, através da rede municipal de educação e 
parcerias; 

• Atrair e Realizar mostras e feiras de negócios; 

• Criar base na web visando orientar, informar e mostrar as 
oportunidades que o município disponibiliza para os 
empreendedores; 

• Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e 
mercados (SEBRAE, SINDESCON, ACEM,...); 

• Implantar o Condomínio de Desenvolvimento Industrial 
(espaço para consolidação e aperfeiçoamento de 
empreendedores individuais); 

• Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando 
coletar, analisar e organizar informações e estatísticas sobre as 
atividades econômicas do Município; 

• Criar o programa técnico empreendedor, visando estimular 
recém formados a abrir o próprio negócio, além de 
encaminhamentos para programas de trainees em empresas 
locais e regionais; 

• Implantar o Centro de Convenções, Artesanatos, Cultura  e 
Eventos de Viana. 

 



Turismo 

1 
•Comitê 
Municipal de 
Turismo 

2 
•Plano 
Municipal de 
Turismo 

3 
• Integrar com 
Macroprograma 
da Política de 
Turismo Mtur 

Fonte: Mtur, Plano Nacional de Turismo – 

2007 

 



Turismo 
Fonte: Mtur, Plano Nacional de Turismo – 

2007 

 

Fases para Criação do Plano Municipal de Turismo 



Esporte & Laser 

1 
• Comitê 

Municipal 

2 
• Plano 

Municipal 

3 
• Integrar 

com os 
calendários. 

 Identificar um esporte 

diferenciado:  

      Iatismo, Rally, Bike, 

Motocross,      Canoagem, 

Canoagem Rustica 

 

 Implantar um calendário e 

divulgar 

 

 Parcerias com as federações e 

confederaçãos 

 

 Divulgar 

 

 Implementar o arranjo 

produtivo; 

Fazer um evento diferenciado:  

1ª corrida noturna de 

canoagem Rustica de .... 



Esporte & Laser 

Plano Municipal: 
  

 Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em 

espaços públicos nos finais de semana e feriados, oportunizando 

lazer e entretenimento à comunidade em geral, por meio do 

programa "Praça Ativa"; 

 Promover o programa "Ginástica para todos", com aulas de 

alongamento, ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral; 

 Promover a iniciação desportiva nas modalidades olímpicas e 

paralímpicas; 

 Ciar o programa de instalação de academias de todas as idades e 

academias ao ar livre em diversos pontos da cidade e do 

interior; 

 Viabilizar recursos para a construção de uma moderna Arena 

Multiuso; 

 Prestigiar e apoiar atletas locais para representar o município no 

JEMs; 

 Realizar as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias 

modalidades esportivas, visando à integração social e promoção 

da saúde; 

 Captar eventos esportivos e as principais categorias do iatismo 

nacional; 

 Incentivar a realização de competições amadoras de diversas 

modalidades. 



Meio Ambiente 

1 
• Comitê 

Municipal 

2 
• Plano 

Municipal 

3 
• Integrar 

com os 
calendários 

 Identificar ação diferenciada:  

      

 Implantar um calendário e 

divulgar 

 

 Parcerias com ONGs, 

Universidades e Organismos 

Internacionais 

 

 Divulgar 

 

 Implementar o arranjo 

produtivo; 

Fazer um evento diferenciado:  

Coleta Legal  



Meio Ambiente 

Plano Municipal: 

  

 Ampliar as ações de arborização urbana, por meio dos projetos 

Sementes do Amanhã, Disque Árvore, Vou pela Sombra e 

construir o viveiro municipal; 

 Implantar o programa Cidade das Águas, protegendo e 

conservando nascentes e monitorando os rios do Município; 

 Implantar e massificar o projeto Coleta Legal (coleta seletiva); 

 Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município; 

 Construir Parques Ambientais em várias regiões do Município, 

promovendo a cultura da preservação, conservação e 

contemplação dos recursos naturais, aliado à prática de esportes 

e atividades culturais; 

 Instituir, no âmbito do Município, o licenciamento florestal e 

ambiental; 

 Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição; 

 Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos; 

 Municipalizar o serviço de tratamento de resíduos da construção 

civil.. 



Cultura 

1 
• Comitê 

Municipal 

2 
• Plano 

Municipal 

3 
• Integrar 

com os 
calendários. 

 Identificar ação diferenciada: 

Projeto Ônibus Biblioteca, 

Telecentros, Virada Cultural, 

Ressuscitação do Boi  

      

 Implantar um calendário e 

divulgar 

 

 Parcerias com ONGs, 

Universidades e Organismos 

Internacionais 

 

 Divulgar 

 

 Implementar o arranjo 

produtivo; 

Fazer um evento diferenciado:  

Virada Cultural, Ressuscitação do 

Boi 



Cultura 

Plano Municipal: 

  

 Efetivar a biblioteca Municipal; 

 Manter e ampliar os festivais de música, dança, gospel, teatro e 

cinema; 

 Implantar o Projeto Transformar: Cultura de Paz; 

 Implantar telecentros, proporcionando inclusão digital; 

 Implantar o Projeto Ônibus Biblioteca; 

 Implantar a Virada Cultural; 

 Ampliar projetos de incentivo à leitura; 

 Iniciar à digitalização do acervo da Historia do Município, em 

parceria com a Academia de Letras, Secretaria Estadual de 

Cultura e Ministério da Cultura; 

 Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de Cultura. 

.. 



Pesca 

1 
• Comitê 

Municipal 

2 
• Plano 

Municipal 

3 
• Integrar 

com os 
calendários. 

Referencia 

Incentivar o 
Consumo 

Incentivar a 
Produção, 

Processamento e  

Comercialização 

Implantar 
Centro 

Tecnológico 



Industria 

1 
• Comitê 

Municipal 

2 
• Plano 

Municipal 

3 
• Integrar 

com os 
calendários. 

Politica de 
Incentivo, 
atração do 

investidor e 
retenção. 

Convenio 
de apoio 
Técnico 
(IFMA, 
SENAI, 

Federação 
das 

Industrias) 

Implantação 
do Distrito 
Industrial 



Modulo Sugestões ao   

plano de governo 

Sumario do Modulo: 

1. Segurança; 

2. Saúde; 

3. Educação; 

4. Agronegócio. 



Segurança 

Plano Municipal: 

  

 Apoiar e fortalecer o Conseg (Conselho Comunitário de 

Segurança); 

 Manter o convênio de cedência de servidores aos órgãos de 

segurança, 

 Implantar o sistema de videomonitoramento (câmeras); 

 Realizar audiências públicas e amplo debate com a sociedade 

para avaliar e deliberar a respeito da estruturação e armamento 

da Guarda; 

 Realizar operações em parceria com os demais órgãos de 

segurança; 



Saúde 

Plano Municipal: 
 Ampliar os Conselhos Locais de Saúde, fortalecendo e 

democratizando o controle social nos territórios de saúde do 

Município; 

 Implantar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, 

psicossocial, do idoso, urgência/emergência e pacientes 

portadores de necessidades especiais) com adoção de linhas de 

cuidado e protocolos de atendimento; 

 Implantar sistema de remuneração salarial dos servidores da 

saúde baseado na Gestão por Resultados por meio de 

indicadores em Saúde; 

 Implantar o Núcleo de Formação em Serviços de Saúde para 

servidores da Secretaria de Saúde, por meio da Escola de 

Gestão Pública; 

 Ampliar equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde 

da Família); 

 Ampliar a Linha Saúde na área rural do Município; 

 Renovar a frota de ambulâncias da Central de Transportes 

Eletivos; 

 Ampliar os mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e 

ambulatoriais 

 Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, 

serviços e setores; 

 



Saúde 

Plano Municipal: 

  

 Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de 

celular) com pacientes (agendamento de consultas, resultados 

de exames e outros serviços); 

 Construir Centro de Atendimento para Animais de Pequeno e 

Médio Porte; 

 Construir a Central de Abastecimento Farmacêutico e de 

Insumos; 

 Estruturar o setor de Engenharia Clínica com sistema 

informatizado, compreendendo o gerenciamento do acervo 

patrimonial com planejamento da manutenção preventiva e 

corretiva de todos os equipamentos; 

 Elaborar projeto e destinar área para implantação do Hospital 

Municipal, em conjunto com Estado e União; 

 Construir quatro novas USF (Unidades de Saúde da Família); 

 Revitalizar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quando 

necessário; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas; 

 Ampliar o atendimento a dependentes químicos, principalmente 

por meio do Cetrad (Centro de Tratamento de Dependentes de 

Álcool e Drogas). 

 



Educação 

Plano Municipal: 

 Criar novas vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação 

Infantil); 

 Construir quatro novos CMEIs; 

 Construir quatro novas Escolas Municipais; 

 Ampliar a educação em tempo integral; 

 Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade; 

 Ampliar o programa de formação continuada para todos os 

profissionais da educação, em parceria com instituições de 

ensino superior; 

 Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes 

para todos os alunos da rede municipal de ensino; 

 Implantar o Projeto Escola.com, disponibilizando computadores 

portáteis para os alunos do 3º ao 5º ano e seus professores; 

 Implantar o Projeto Biblioteca Digital, disponibilizando internet 

de banda larga, de boa qualidade, a todas as escolas e um núcleo 

de computadores para permitir a pesquisa a bases de dados na 

Web; 

 Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda 

escolar. 

 



Agronegócio 

Plano Municipal: 

 Intensificar o programa de saúde animal; 

 Incentivar o programa de inseminação artificial e transferência 

de embrião; 

 Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural; 

 Implantar o Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado 

à permanente manutenção de estradas rurais, bem como 

gradativamente pavimentar estradas do interior; 

 Intensificar o Programa de Saneamento Rural, abrangendo em 

quatro anos ao menos 50% das comunidades rurais; 

 Implantar o Centro de Distribuição Social, destinado a receber 

de forma centralizada produtos para o banco de alimentos, a 

compra direta, o restaurante popular e a merenda escolar; 

 Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, 

em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente; 

 Manter e ampliar programas em funcionamento, tais como 

Porteira para Dentro, Patrulha Mecanizada e Nota do Produtor 

Rural. 

 



Modulo Nossa 

Atuação 

Sumario do Modulo: 

1. Serviços; 

2. Quem somos. 



Serviços 

Politica 

Engenharia 

Pessoas 

Legais 

• Plano de Governo 

• Projeto Conceitual 

• Projeto Básico 

• Levantamento de Campo 

• Projetos Executivos 

• Sistemas informatizados locais e 
na web 

• Capacitações  

• Treinamentos 

• Implantações 

• Assessoria Jurídica 

• Arcabouço Jurídicos 

• Licitações 



Quem somos... 

Prof. Msc.  

Armando Castro 

Maranhense, Eng. Civil Estruturas PUC 
RJ, Mestre em Eng. da Produção UFPE, 
Professor Universitário, empresário, 
diplomata, membro por 10 anos da 
equipe do Dr. Luciano Moreira, com 
quem fez a Reforma Administrativa do 
Estado do Maranhão, implantou o 
shopping do cidadão, a escola de 
governo, o pregão eletrônico, arquivo 
central digital, folha na web, farol do 
saber, entre outros projetos. Atuou na 
Superintendência de Modernização, foi 
Gerente de Recursos Humanos 
Corporativo e Subchefe da Casa Civil. 
Participou de planos também em 
Pernambuco e em Roraima. Experiência 
em mais de 30 anos em execução, gestão 
e fiscalização de projetos da construção 
civil. Autor de mais de 20 livros técnicos 
e artigos. 
 
Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6041423223658718 

Facebook: https://www.facebook.com/Armando.Castrof 

Linkediln: https://www.linkedin.com/in/armando-
castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo 

Blog: www.armandocastro.com.br 

 

Dr. IGNÁCIO DE 

LOYOLA  PINHEIRO 

Graduado em Direito, e Pós Graduado em 
Direito Empresarial - ambos pela 
Universidade Estácio de Sá/RJ; Professor 
de Licitações e Contratos do 
IEL/FIEMA; Sócio da ILSP Advocacia; 
Assessor Jurídico do CRC/MA (Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do 
Maranhão); Presidente da Comissão 
Setorial de Licitação da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social – 
SEDES; Advogado com experiência em 
Consultoria Jurídica para Empresas, nas 
áreas Cível, Trabalhista, Comercial, 
Processual Administrativo e Contencioso 
Judicial; ex-Assessor Jurídico do Setor de 
convênios – UEMA; ex-Servidor Público 
da ECT, onde desempenhou atividades 
como: 

• Presidente da Comissão Especial de 
Licitação; 

• Membro da Comissão Permanente de 
Licitação; 

• Pregoeiro Oficial; 

• Multiplicador em Licitações e 
Contratos, e em Gestão Ambiental; 

• Gestor da Seção de Contratação; 

• Gestor de Contratos Administrativos; 

• Consultor Interno de GRGM 
(Gerenciamento da Rotina e Gestão 
de Melhorias); 

http://lattes.cnpq.br/6041423223658718
https://www.facebook.com/Armando.Castrof
https://www.linkedin.com/in/armando-castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo
https://www.linkedin.com/in/armando-castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo
https://www.linkedin.com/in/armando-castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo
https://www.linkedin.com/in/armando-castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo
https://www.linkedin.com/in/armando-castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo
https://www.linkedin.com/in/armando-castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo
https://www.linkedin.com/in/armando-castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo
https://www.linkedin.com/in/armando-castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo
https://www.linkedin.com/in/armando-castro-26b73a64?trk=hp-identity-photo
http://www.armandocastro.com.br/


NUNES & CASTRO 

ENGENHARIA 


