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IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
14.09 IOF Recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), referente aos fatos geradores ocorridos no 1º decêndio do mês corrente.

15.09 CIDE Recolhimento da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a 
forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível relativo ao mês anterior.

15.09 INSS Recolhimento das contribuições ao INSS por parte dos contribuintes individuais e dos segurados facultativos, referente ao mês anterior.

20.09 INSS Recolhimento das contribuições para o INSS sobre a folha de pagamento, referente à competência do mês anterior.

20.09 IRRF Recolhimento do imposto de renda na fonte retido sobre os rendimentos de salários (exceto do empregado doméstico), pró-labore, serviços de autônomos, servi-
ços prestados por pessoas jurídicas e aluguéis, ocorridos no mês anterior.

22.09 DCTF Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) mensal relativa ao 2º mês anterior.

23.09 IOF Recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), referente aos fatos geradores ocorridos no 2° decêndio do mês corrente.

Porto Alegre é a segunda ca-
pital mais competitiva do País, de 
acordo com a terceira edição do 
Ranking de Competitividade dos 
Municípios, realizado pelo Centro 
de Liderança Pública (CLP), em 
parceria com a Gove e a Seall. 
O índice foi divulgado ontem e 
apresenta a realidade socioeco-
nômica das 415 cidades com mais 
de 80 mil habitantes do Brasil. 
No ranking geral, que considera 
todos os municípios, Porto Ale-
gre aparece em 4º lugar, subin-
do quatro posições em relação a 
2021, quando ocupava a 8ª posi-
ção. Entre as capitais, Porto Ale-
gre está atrás de Florianópolis. 
As informações são da prefeitura 
da Capital.

A Capital gaúcha também as-
sumiu o 3º lugar entre os muni-
cípios brasileiros no quesito ino-
vação e dinamismo econômico, 
assim como na categoria Capital 
Humano. O vice-prefeito Ricardo 
Gomes e o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tu-
rismo, Vicente Perrone, acompa-
nharam os resultados presencial-
mente, em São Paulo.

“Começamos a colher os re-
sultados de muito trabalho para 
fazer de Porto Alegre uma cidade 

 ⁄ DESENVOLVIMENTO

Porto Alegre é destaque como a 2ª 
capital mais competitiva do Brasil
Capital gaúcha também assumiu o 3º lugar no quesito inovação e dinamismo econômico

Índice pontuou a realidade socioeconômica da Capital e de outras 214 cidades com mais de 80 mil habitantes 
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amiga do empreendedor e com 
atendimento aos que mais preci-
sam. Uma cidade que gera em-
prego e renda e que, através do 
crescimento econômico, consegue 
melhorar seus serviços para a po-
pulação. Estamos de portas aber-
tas para receber investimentos, 
visitantes e novos moradores”, 
afirmou Gomes. 

No Ranking Environment, 
Social and Governance (ESG) dos 
Municípios, Porto Alegre também 
assume a 3ª colocação entre capi-
tais, 17º no geral. Já no Ranking 

ODS, o top-3 é formado pelas ca-
pitais: Florianópolis, São Paulo e 
Porto Alegre. “Participar, monito-
rar e gerir este tipo de ranking é 
motivo de satisfação e contínuo 
trabalho. Nos serve como baliza 
para novas ações, trocas de boas 
práticas e nos incentiva a seguir 
atuando na desburocratização, li-
beralização de novos negócios e 
incentivo ao empreendedorismo, 
assim como assistência social e 
empresarial”, ressaltou Perrone. 

Todos os municípios foram 
avaliados a partir de 65 indica-

dores, distribuídos em 13 pilares 
temáticos e três dimensões con-
sideradas fundamentais para a 
promoção da competitividade e 
melhoria da gestão pública dos 
municípios brasileiros. Os pilares 
são: Sustentabilidade Fiscal, Fun-
cionamento da Máquina Pública, 
Acesso à Saúde, Qualidade da 
Saúde, Acesso à Educação, Qua-
lidade da Educação, Segurança, 
Saneamento, Meio Ambiente, In-
serção Econômica, Inovação e Di-
namismo Econômico, Capital Hu-
mano e Telecomunicações.
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