
Parcelamento
de impostos 

e taxas municipais
FINANCIAMENTO PARA O CIDADÃO



Pilares

Cenário População Proposta Município CampanhasCidadão



Cenário atual

A arrecadação municipal cai 
vertiginosamente a cada ano;

Há uma inadimplência crescente 
no que se refere a impostos e 
taxas públicas municipais;

As Prefeituras fazem parcelamento e, 
mesmo assim, o cidadão não
consegue cumprir;

O Município necessita aumentar 
seus recursos.



A População

As pessoas precisam dos serviços 
públicos e muitas vezes não
conseguem pagar as taxas devidas;

A população deseja estar em dia 
com o pagamento dos tributos 
municipais;

Há uma perda de renda crescente no país;

Há uma inadimplência crescente no que se 
refere a impostos e taxas públicas.



Nossa Proposta
Oferecer ao cidadão mais uma opção 
de meio de pagamento parcelado para
quitação de taxas e impostos devidos;

Disponibilizar para o município uma 
plataforma de arrecadação moderna,
ágil e confiável;

Fazer o repasse do valor pago pelo 
cidadão de forma integral sem descontar 
qualquer tipo de taxa administrativa
financeira.



Vantagens para
o cidadão

Ter acesso a mais um meio de 
pagamento simples, ágil e confiável;

Quitar todos os seus débitos 
municipais;
        

Pagar parceladamente as 
taxas municipais.



Vantagens para o município
Aumentar a arrecadação
municipal;

Acesso online dos pagamentos
realizados;

Receber os valores à vista;

Reduzir o custo de atendimento 
para parcelamento;

Reduzir o custo de processos
judiciais de cobrança;

Oferecer a opção de parcelamento
em cartões de crédito e 
crédito pessoal.



Sem aumentar
os impostos Atualizar o cadastro - pode 

ser feito de forma integrada
 com todas as secretarias;

Treinar quem lida com
 o público - Melhor atendimento;

Eliminar filas de atendimento;

Incentivar lançamento de novos imóveis;

Firmar parcerias com o poder judiciário;

Implantar convênios que ajudem
a desenvolver novos projetos e formas

alternativas de arrecadação;

Fortalecer o judiciário municipal;

Instituir campanhas de parcelamento;

Forte envolvimento do prefeito nestas ações.



Campanhas promocionais

Toda campanha junto à população
preconiza o aumento de arrecadação;

No entanto, na maioria das vezes, isto não 
acontece da maneira como se esperava;

Agregar a opção do parcelamento 
aumentará, com certeza, as chances 
de grande retorno financeiro 
para o Município.



Exemplo:

+12 parcelas de R$ 102,23 no total de R$ 1.227,00 para o cidadão;

+ O Estado receberá o valor integral negociado para pagamento à vista;

+ No exemplo acima, seria o valor de R$ 1.000 em D+2 sem nenhum desconto de taxas.

50%100%

Valor da dívida:
R$ 2.000

Desconto de 50% para
pagamento à vista: R$ 1.000

(Financiamento em 12x)



@ControlLifeOficial

Obrigada.


