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RESUMO

Frente  à  necessidade  de  uma  gestão  pública  eficiente,  seja  na  aplicação  de
recursos, ou na arrecadação destes, este trabalho analisa a eficiência da gestão
tributária da Prefeitura Municipal de Canela. Dado o cenário econômico desfavorável
a nível nacional, a arrecadação tributária municipal tem sido alvo de atenção, visto
que  as  políticas  públicas  implicam  ações  importantes  também  na  gestão  da
arrecadação.  O  trabalho  tem  por  objetivo  propor  melhorias  na  administração
tributária  do  Município  de  Canela,  buscando  a  eficiência  na  gestão  tributária
municipal. Uma série histórica da arrecadação do IPTU e da dívida ativa foi apurada,
dos exercícios de 2010 a 2014. Foi possível verificar que a arrecadação do IPTU
tem a cada exercício financeiro menor percentual de participação na arrecadação
total. No desenvolvimento do trabalho, foi realizado um cruzamento de informações,
com os dados de imóveis inscritos no cadastro imobiliário e dados das guias do
Imposto sobre a Transmissão de Bens  Inter Vivos (ITBI).  Foi  possível  evidenciar
discrepâncias entre os valores venais de imóveis com os valores praticados pelo
mercado  imobiliário.  A  revisão  da  planta  de valores  deve  ser  desenvolvida  com
brevidade. Pelas amostras, foi possível verificar a defasagem dos valores venais. A
atualização  dos  preços  de  referência  poderá  incrementar  significativamente  a
arrecadação do IPTU.  Finalizando,  a  proposta  sugerida  para a administração do
Município é o investimento na atualização do cadastro imobiliário e revisão da planta
de valores, proporcionando assim uma melhora na arrecadação do IPTU, bem como
tornar mais eficiente a gestão tributária. 

Palavras-chave:  Gestão Tributária. IPTU. Cadastro Imobiliário Urbano. Eficiência.

Arrecadação.
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INTRODUÇÃO

Atualmente,  as demandas do serviço público  têm desafiado os gestores a

gerenciar com mais eficiência os recursos financeiros disponíveis. A economia do

país tem demonstrado sinais de crescimento desacelerado. O exercício de 2014 já

foi  economicamente  difícil  para  os  municípios.  A  Confederação  Nacional  dos

Municípios  (CNM)  tem  buscado  defender  os  municípios,  visando  minimizar  os

problemas financeiros enfrentados por todos. Segundo o presidente da CNM, Paulo

Ziulkoski,  “temos um problema estrutural  gravíssimo”.  Ainda conforme Ziulkoski  é

preciso “atender a esse doente quase terminal que é o Município.” Assim, se torna

cada vez mais evidente que a política tributária precisa ser eficiente. Os Tribunais de

Contas  têm fiscalizado  os  municípios  examinando a  condução  da  administração

tributária.

A  sociedade  cobra  cada  vez  mais  políticas  públicas  que  atinjam  a

coletividade, proporcionem melhores condições de vida e forneçam assistência às

classes menos favorecidas,  ou em situação de abandono. Mas nenhuma política

pública se faz sem que haja recursos financeiros para serem aplicados. A Federação

dos  Municípios  do  Rio  Grande  do  Sul  (FAMURS)  tem  divulgado  notícias

preocupantes  sobre  a  economia,  evidenciando  a  crise  financeira  de  forma

generalizada.

No Fórum dos Secretários da Fazenda do RS,  que ocorreu em março de

2015, o assunto abordado foi a crise financeira do Estado, que afeta diretamente os

repasses para os municípios gaúchos. O Secretário da Fazenda do Estado, Giovani

Feltes, alertou para a não garantia de repasses a partir do segundo semestre. Todos

os municípios são atingidos com a queda na arrecadação de tributos que ingressam

nos cofres dos Governos Federal e Estadual. Por outro lado, as demandas sociais

crescem devido à crise econômica.

Os cofres públicos precisam injetar recursos para manutenção de serviços e

investir  em  estruturas  adequadas.  Nas  prefeituras  municipais,  os  recursos

financeiros são compostos por receitas do esforço arrecadador próprio, receitas de

transferências do Estado e receitas de transferências da União, esta é a composição

básica  da  fonte  de  recursos  para  a  manutenção  da  máquina  pública  municipal.
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Administrar  o  sistema  de  cobrança  de  impostos  sobre  o  patrimônio  e  as  taxas

municipais é uma tarefa gerencial que demanda atitude político-administrativa.

Mais do que nunca, é necessário dar atenção à arrecadação própria. Muitos

gestores têm evitado priorizar a cobrança de impostos da população local, muitas

vezes por questões eleitoreiras, ou seja, cobrar impostos não dá voto. No montante

da arrecadação própria do município de Canela, o grande arrecadador é o Imposto

Predial  e Territorial  Urbano (IPTU).  A base para a cobrança é a propriedade de

imóvel urbano, seja edificado ou não. Em sendo edificado, a alíquota tende a ser

menor. Em não havendo edificação, o valor do IPTU tende a ser maior. Esta é uma

forma de evitar a especulação imobiliária. 

Os contribuintes pagantes do IPTU têm a ideia de que o imposto sobre a

propriedade  predial  ou  territorial  urbana  é  uma  grande  fonte  de  receita  para  a

Prefeitura.  Esta  pesquisa  visa  aprofundar  o  estudo  na  arrecadação  do  IPTU do

município de Canela. Pretende-se analisar o atual sistema de cobrança, a situação

atual do cadastro imobiliário, a importância da arrecadação do IPTU para os cofres

da  Prefeitura  de  Canela,  a  inadimplência  histórica,  as  formas  de  cobrança  do

imposto lançado em dívida ativa, bem como contribuir sobre quais procedimentos

podem ser adotados para melhorar a arrecadação própria, dentro das limitações e

estrutura existente da Secretaria Municipal da Fazenda do município.

Em 1998, o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) ofertou para os

governos o financiamento chamado Programa de Modernização da Administração

Tributária  (PMAT).  Canela  se habilitou  para a  operação  de  crédito.  Os recursos

foram aplicados na infraestrutura física e treinamento dos servidores fazendários.

Foram adquiridos computadores, móveis, veículos e ampliada a estrutura lógica. Os

servidores  receberam  capacitação  para  áreas  de  interesse  fazendário  e

administrativo. Os reflexos na arrecadação não foram significativos, pois a aplicação

deveria ser direcionada para modernização e atualização do Cadastro Imobiliário,

que é a base para a melhoria na arrecadação própria. O contribuinte historicamente

tem deixado de quitar seus débitos com a Fazenda Pública. A prioridade não tem

sido a quitação de impostos, mas o atendimento de necessidades pessoais e de

consumo. Os débitos em atraso podem levar o contribuinte a entregar bens imóveis

em troca de dívidas não negociadas.

Neste contexto, temos como questão norteadora: Como melhorar a eficiência

do sistema de arrecadação do IPTU do município de Canela? Para respondê-la, o
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objetivo  geral  deste  estudo  é:  Propor  melhorias  na  administração  tributária  do

Município  de  Canela  buscando  a  eficiência  na  gestão  tributária  municipal.  Para

tanto, são objetivos específicos: caracterizar o sistema de arrecadação do município

de Canela; analisar a estrutura administrativa fazendária e avaliar a situação atual

do cadastro imobiliário e o sistema de cobrança dos contribuintes devedores. 

Este  estudo  está  estruturado  da  seguinte  forma:  além  da  introdução  são

abordados  os  conceitos,  princípios  e  legislação  pertinente  ao  Sistema Tributário

Nacional  (STN),  bem  como  as  questões  tributárias  previstas  na  Constituição

Federal. Após, é analisada a estrutura fazendária do Município de Canela, histórico

da arrecadação do IPTU, situação do cadastro imobiliário e o sistema de cobrança

da arrecadação própria,  direcionado para os contribuintes devedores. Finalizando

com a análise, considerações finais e sugestões para trabalhos futuros.
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1 ABORDAGEM CONCEITUAL SOBRE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS

Neste capítulo,  serão apresentados os embasamentos legais que regem o

processo  de  arrecadação  do  tributo  IPTU,  bem  como  os  conceitos,  teorias  e

legislação pertinentes.

1.1 DEFINIÇÃO DE TRIBUTO

O STN é tratado na Constituição Federal  de 1988 no Título VI.  O STN é

composto  pelos  tributos  federais,  estaduais  e  municipais.  O  Código  Tributário

Nacional (CTN), em seu art. 3º, dispõe a definição de tributo: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor  nela  se  possa  exprimir,  que  não  constitua  sanção  de  ato  ilícito,
instituída  em lei  e  cobrada mediante atividade administrativa  plenamente
vinculada (BRASIL, 1966).

O  tributo  pode  ser  caracterizado  pela  compulsoriedade  da  obrigação

pecuniária (coerção ou imposição por parte da Fazenda Pública).  Constitui-se na

entrega de dinheiro em moeda e em valor que se possa representar. Conforme o

CTN, em seu art. 5º (BRASIL, 1966), são estabelecidas três espécies de tributos:

a) impostos;

b) taxas; e

c) contribuições de melhoria.

Com  base  no  CTN,  Ichihara  (2009,  p.  81),  objetivando  identificar  as

características de tributo, apresenta a seguinte distinção:

Assim,  para  ser  tributo,  deve  cumulativamente  apresentar  as  seguintes
características:
a. a prestação em moeda ou cujo valor  nela se possa exprimir  deve ser

compulsória ou obrigatória;
b. não deve ser decorrente de sanção de ato ilícito;
c. deve ser instituído ou decorrente de lei; e
d. deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada

à vontade legal.

É necessário observar que a Fazenda Pública precisa de previsão legal para

poder instituir e arrecadar um tributo. O Poder Legislativo deve apreciar e aprovar o

Projeto de Lei, que estabelece a criação e cobrança de tributos, seja em instância
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Federal, Estadual ou Municipal. Em seu art. 4º o CTN (BRASIL, 1966) apresenta

duas questões irrelevantes para qualificar um tributo: 

Art.  4º  A  natureza  jurídica  específica  do  tributo  é  determinada  pelo  fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Ou seja, não é essencial apontar a destinação do valor arrecadado nem a

denominação  que  se  poderá  dar  a  um  tributo,  para  que  o  mesmo  apresente

legitimidade. O essencial é a hipótese de incidência do tributo, o fato gerador faz

nascer a obrigação tributária. A legislação deve prever e definir o contribuinte, o fato

gerador,  a base de cálculo.  No caso do IPTU, o contribuinte é o proprietário  de

imóvel,  o  fato  gerador  é  a  propriedade  ou  bem  imóvel,  e  a  base  de  cálculo

representa o valor do bem.

1.2 DEFINIÇÃO DE IMPOSTO

Muitos  confundem as  definições  de tributo  e  imposto.  O art.  16º  do  CTN

(BRASIL, 1966, s.p.) estabelece a definição de imposto: “Art. 16. Imposto é o tributo

cuja  obrigação  tem  por  fato  gerador  uma  situação  independente  de  qualquer

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.”

Conforme Oliveira (2008, p. 178), ao comentar o artigo 16 do CTN,

ao  contrário  das  taxas  e  da  contribuição  de  melhoria,  os  impostos  são
tributos não vinculados à atividade estatal específica, daí derivando que a
situação definida em lei como geradora da obrigação de pagá-los só pode
corresponder a uma atuação do próprio contribuinte.

Neste trecho do texto, o autor quer dizer que só é contribuinte do IPTU quem

tem ou adquire um imóvel. Situação idêntica na hipótese de arrecadação do Imposto

Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), somente será caracterizado

contribuinte  quem  tem  ou  vier  a  adquirir  um  veículo.  Podemos  chamar  estes

impostos de tributos não vinculados, ou seja, independem de atuação estatal. 

Para Harada (2007, p.  83),  “o imposto  caracteriza-se como tributo  do tipo

captação de riqueza produzida pelo particular.” Os governos cobram impostos sobre

o patrimônio e a renda de seus contribuintes. 
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1.3 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

No nosso País, três entidades têm previsto na Constituição Federal de 1988 o

poder de tributar. É obrigação do ente público (Poder Executivo) organizar a política

administrativa e utilizar-se da coerção para impor normas aos cidadãos. É a partir

desse poder que o Estado institui impostos, para que a correspondente arrecadação

financeira cubra as despesas das atividades estatais. Oliveira (2008, p. 40, grifo do

autor), evidenciando a necessidade de arrecadar para a manutenção da atividade

econômica do Estado, menciona “o chamado poder de tributar (manifestação de jus

imperii), em virtude do qual o Estado, através de lei, institui e arrecada as prestações

indispensáveis à consecução daqueles fins.”

Segundo Brigagão (2012),  em seu artigo intitulado Competência Tributária,

podemos  identificar  algumas  características  importantes,  como  privatividade,

indelegabilidade  e  intransferibilidade.  Segundo  a  autora,  devido  “o  princípio  do

federalismo  o  poder  de  tributar  foi  delimitado,  poder  esse,  que  englobou  a

competência legislativa, fatiando o bolo (receita) entre as pessoas políticas: União,

Estados, Distrito Federal e Municípios.” (BRIGAGÃO, 2012, s.p.). Ainda segundo a

autora,

para que se viva em um Estado Democrático de Direito, foi preciso que se
classificasse  a  competência  em  privativa,  comum,  cumulativa,  residual,
especial e extraordinária; com vistas a garantir a “isonomia” entre os entes e
maior eficiência no sistema (BRIGAGÃO, 2012, s.p.).

As regras de competência tributária estão definidas na Constituição Federal

(CF) de 1988, estabelecendo aos entes da Federação os impostos que lhes cabem.

Adiante, quadro explicativo da distribuição das competências tributárias:
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Quadro 1 – Competência dos tributos
QUADRO DE TRIBUTOS

Competência da União Competência dos Estados, Distrito Federal e
Municípios

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

Contribuições Sociais Diversas (arts. 149; 195, §
6º; 212, § 5º; e 240 da CF)

Empréstimos Compulsórios

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

Só Contribuição social previdenciária, cobrada
de seus servidores, em benefício destes (art.

149, § único, da CF)

Fonte: Führer e Führer (2008, p. 39).

Para  evidenciar  a  competência  estatal  sobre  os  impostos,  o  quadro  2

apresenta   demonstrativo  da  distribuição  dos  impostos  ao  respectivo  ente  da

federação que deve administrá-lo:

Quadro 2 – Competência dos impostos
QUADRO DE IMPOSTOS

FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS
Importação (II)

Exportação (IE)

Produtos Industrializados (IPI)

Operações de crédito, câmbio e
seguro ou relativas a títulos ou
valores mobiliários (IOF)

Renda (IR)

Propriedade  territorial  rural
(ITR)

Transmissão  causa  mortis e
doações (ITCD)

Circulação  de  mercadorias  e
sobre  prestações  de  serviços
de  transporte  interestadual  e
intermunicipal  e  de
comunicação (ICMS)

Propriedade  de  veículos
automotores (IPVA)

Propriedade predial e territorial
urbana (IPTU)

Transmissão  (onerosa)  inter
vivos de bens imóveis (ITBI)

Serviços de qualquer natureza
(ISS)

Fonte: Führer e Führer (2008, p. 39).

Ao Distrito Federal, competem os impostos estaduais e municipais, conforme

arts. 32, § 1º, e 147 da CF (BRASIL, 1988), bem como art. 18, II, do CTN (BRASIL,

1966).
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1.4 PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS

A CF (BRASIL,  1988) visando proteger o contribuinte e a economia,  criou

algumas limitações ao poder de tributar.  São os princípios tributários.  Por vezes,

eles podem ser interpretados como proibições ou vedações. Para Ichihara (2009, p.

60), levando-se em consideração...

[...]  a  bilateralidade  do  Direito,  as  limitações  constitucionais,  vistas  pelo
ângulo estatal, constituem restrições do poder de tributar; entretanto, vistas
pelo  ângulo  dos indivíduos  (pessoa física  ou  jurídica),   contribuintes  dos
tributos, representam instrumentos de proteção e de resistência à pretensão
estatal. 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme art. 145, da

CF (BRASIL, 1988), poderão instituir os tributos a seguir elencados:

a) impostos;

b) taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva

ou potencial,  de serviços públicos específicos e divisíveis,  prestados ao

contribuinte ou postos a sua disposição;

c) contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Todos  os  brasileiros  têm  direitos  e  deveres  legalmente  garantidos  e

instituídos. No art. 5º da CF (BRASIL, 1988) consta: “Todos são iguais perante a lei,

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança e à propriedade [...]”.

No  processo  de  criação  de  impostos  deve  ser  observada  a  capacidade

econômica  do  contribuinte,  além  dos  princípios  tributários,  que  podem  ser

considerados como uma forma de limitar o poder de tributar dos governos. Alguns

dos princípios tributários a serem observados seguem abaixo:

a) Princípio da Legalidade;

b) Princípio da Anterioridade Tributária;

c) Princípio da Igualdade ou Isonomia;

d) Princípio da Irretroatividade da Lei;

e) Princípio do Direito à Proteção Jurisdicional;

f) Princípio da Uniformidade da Tributação;

g) Princípio da Capacidade Contributiva;

h) Princípio da Proibição do Confisco.
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Em relação ao princípio da legalidade, cabe destacar que os tributos somente

podem ser criados ou aumentados por lei. Tendo seu alicerce no Estado de Direito,

este princípio visa garantir que o Estado não venha a tributar por força política, por

exemplo. O art. 150 da CF (BRASIL, 1988) estabelece:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

Pelo princípio da anterioridade da lei tributária, a lei que cria ou aumenta um

tributo, somente passa a vigorar a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte a sua

publicação, conforme vedações constantes na CF (BRASIL, 1988), art. 150, III, b:

não poderão ser cobrados tributos “no mesmo exercício em que haja sido publicada

a lei que os instituiu ou aumentou.”

Pelo  princípio  da  igualdade  ou  isonomia,  a  legislação  pede  observar  a

igualdade de direitos de todos os contribuintes perante o fisco. Conforme Harada

(2007, p. 66), “este princípio veda o tratamento jurídico diferenciado de pessoas sob

os mesmos pressupostos de fato; impede discriminações tributárias, privilegiando ou

favorecendo determinadas pessoas físicas e jurídicas.” O art. 150, II da CF (BRASIL,

1988), estabelece a proibição:

II  – instituir  tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação  equivalente,  proibida  qualquer  distinção  em razão  de  ocupação
profissional  ou  função  por  eles  exercida,  independentemente  da
denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos.

Em relação ao princípio da irretroatividade da lei, conforme art. 106 do CTN

(BRASIL, 1966), a legislação somente poderá aplicar-se a fato já ocorrido nos casos

em que:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidades à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou

omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;

c) quando  lhe  comine  penalidade  menos  severa  que  a  prevista  na  lei
vigente ao tempo da sua prática.

Salvo nos casos citados, a lei somente terá validade para regulamentar fatos

geradores  ocorridos  após  a  vigência  da  lei  em  que  tenha  sido  instituído  ou

aumentado tributos.

A retroatividade é admitida em casos que venham favorecer o contribuinte,

conforme o art. 106 do CTN (BRASIL, 1966).
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O princípio do direito à proteção jurisdicional dá ao cidadão contribuinte,  o

direito a recorrer ao Poder Judiciário, previsto na Constituição Federal, em seu art.

5º,  XXXV.  Conforme  Ichihara  (2009,  p.  65),  “qualquer  vedação  de  acesso  à

prestação  jurisdicional  incorrerá  em  inconstitucionalidade,  ou  ainda  mais,  numa

agressão a um direito fundamental.”

Pelo  princípio  da  uniformidade  da  tributação,  é  tratada  a  proibição  dos

governos,  em criar  tributos  que não sejam uniformes,  ou  seja,  não  poderão ser

criados tributos que venham a atingir apenas uma parcela da população. Conforme

Ichihara (2009, p. 66),

existem  diferenças  fundamentais  e  conceituais  entre  igualdade  e
uniformidade.  São  considerados  princípios  tributários  relevantes.  Na
igualdade, a diferenciação proibida está centrada na pessoa (pessoas iguais
não  podem  ser  tratadas  desigualmente),  enquanto  na  uniformidade  o
mesmo  está  no  objeto  (carne,  melancia,  roda,  acumulador  etc.  devem
possuir alíquota uniforme) e na localização do sujeito passivo (uniformidade
geográfica, ou seja, não pode diferenciar tomando como critério localização,
origem, destino etc.).

Pelo princípio da capacidade contributiva, subentende-se que a capacidade

de  contribuição  está  ligada  a  capacidade  econômica  (não  é  o  mesmo  que

capacidade financeira) do contribuinte em pagar imposto, ou seja, tratar os desiguais

de forma desigual. Geralmente incide sobre uma atividade ou operação que ocorre

dada  esta  capacidade  contributiva.  É a  personalização  de impostos  sobre  bens,

rendimentos e atividades econômicas do contribuinte.

O princípio da proibição do confisco está embasado no art. 150, IV, da CF

(BRASIL, 1988). Os tributos não poderão ser abusivos ou onerosos a ponto de haver

confisco de bens ou mercadorias. A razoabilidade deve ser evidente. Para Ichihara

(2009, p. 67), 

a execução fiscal deve limitar-se a participar de um percentual ou de uma
parte da riqueza produzida pelo contribuinte e não confiscar toda a renda ou
patrimônio,  pois  isso  desvirtua  a  própria  natureza  do  tributo.  Mesmo na
previsão da alíquota progressiva  do IPTU do art.  182,  § 4º,  II, da CF, a
progressividade não poderá chegar aos limites do confisco.

A  teoria  ainda  trata  dos  princípios  implícitos,  ou  seja,  aqueles  que  não

estejam  expressos,  mas  que  são  fundamentais  na  administração  da  legislação

tributária, como a proporcionalidade, da supremacia do interesse públicos, da rigidez

do sistema tributário,  da segurança jurídica,  da tipicidade, da indelegabilidade da

competência tributária, da supremacia da Constituição, dentre outros. 
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1.5 O IPTU, O FATO GERADOR E O VALOR VENAL

Pela Lei Federal n.º 5.172 de 25 de outubro de 1966, foi criado o CTN, que

dispõe sobre o sistema tributário nacional e institui normas gerais de direito tributário

aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O art. 2º do

CTN (BRASIL, 1966) dispõe sobre o sistema tributário nacional, o qual é regido pela

Emenda Constitucional n.º 18, de 1º de dezembro de 1965, por leis complementares,

por resoluções do Senado Federal, bem como pelas competências legais limitadas,

expressas  em  leis  federais,  nas  Constituições  Federal  e  Estadual,  e  em  leis

estaduais e municipais.

Para Oliveira (2008, p. 24), 

o sistema tributário  nacional,  em termos conceituais,  é entendido como o
conjunto  de  tributos  vigentes,  dotado  de  coordenação  e  coerência,  quer
quanto à Economia do País, quer quanto aos princípios e normas jurídicas
que  o  disciplinam  (formando  um  todo  organizado),  tem  regência,
atualmente, no Capítulo I, Título VI, da Constituição Federal de 1988 (arts.
145  e  162),  e  pela  legislação  infraconstitucional  pertinente,  em  que  se
incluem, na forma do art. 59 da CF/88, as emendas constitucionais, as leis
complementares,  as  leis  ordinárias,  as  leis  delegadas,  as  medidas
provisórias, os decretos legislativos e as resoluções (do Senado).

De acordo com o art. 3º do CTN (BRASIL, 1966), a definição de tributo é “toda

prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,

que  não  constitua  sanção  de  ato  ilícito,  instituída  em  lei  e  cobrada  mediante

atividade administrativa plenamente vinculada.” A definição de imposto, prevista o

art. 16 do CTN (BRASIL, 1966), estabelece que “imposto é o tributo cuja obrigação

tem  por  fato  gerador  uma  situação  independente  de  qualquer  atividade  estatal

específica, relativa ao contribuinte.”

A palavra imposto significa imposição, obrigação de aceitar algo. O Imposto

sobre a Propriedade Predial e Territorial  Urbana (IPTU) tem seu fato gerador na

propriedade de imóvel urbano. Conforme art. 32 do CTN (BRASIL, 1966), para a

incidência  do  IPTU,  de  competência  dos  municípios,  a  cobrança  deve  estar  de

acordo com a definição em lei civil da área urbana de cada município. A definição de

área urbana, de acordo com o CTN (BRASIL, 1966), art. 32, § 1º é:

Art.  32. O imposto,  de competência dos Municípios,  sobre a propriedade
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil  ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida
em  lei  municipal;  observado  o  requisito  mínimo  da  existência  de
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melhoramentos indicados  em pelo  menos 2 (dois)  dos incisos seguintes,
construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.

Ainda segundo o CTN (BRASIL, 1966), em seu art. 32 § 2º,

a lei  municipal  pode  considerar  urbanas  as  áreas  urbanizáveis,  ou  de
expansão  urbana,  constantes  de  loteamentos  aprovados  pelos  órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo
que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Áreas destinadas à habitação, indústria, comércio, prestação de serviços, ou

que  tenham  sido  contempladas  por  pelo  menos  duas  melhorias  das  citadas

anteriormente, poderão ser consideradas urbanas se aprovadas por leis municipais

e órgãos competentes.

Com a evolução da informática, houve grande avanço no banco de dados dos

cadastros imobiliários. Os dados do cadastro imobiliário podem ser utilizados como

ferramenta de consulta e monitoramento para acompanhar o crescimento da área

urbana, identificar construções irregulares, invasões, as transformações e formações

urbanas.  Informações  importantes  para  a  área  tributária  e  também para  a  área

social. 

Segundo o CTN (BRASIL, 1966), em seu art. 33, o valor venal é a base para

o cálculo do imposto IPTU:

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o
valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no
imóvel,  para  efeito  de  sua  utilização,  exploração,  aformoseamento  ou
comodidade.

O valor venal é o que define valoração a um imóvel. Para identificar o valor

venal de um determinado imóvel, se faz necessário conhecer a área e multiplicar

pelo valor do metro quadrado. Ao valor do metro quadrado, podem estar atrelados

critérios como benfeitorias, espécie de construção e idade, localização e serviços

instalados nas proximidades (mercado,  escolas,  unidades de saúde,  etc.),  ou se

área estritamente residencial. Os critérios para fixação de valor venal dos imóveis

devem estar previstos em lei, assim como formas de atualização destes valores, a

fim de evitar a defasagem em relação ao valor praticado pelo mercado imobiliário. O

valor venal não é apenas base para o cálculo do IPTU, mas também para o Imposto

sobre  a  Transmissão  de  Bens  Inter  Vivos (ITBI)  e  para  o  Imposto  sobre  a
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Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). O valor venal de um imóvel serve de

parâmetro  para que  a  administração tributária  calcule  e  efetue o  lançamento do

IPTU,  ocorrendo  posteriormente  a  arrecadação  dos  valores  pagos  pelos

contribuintes.

É dever de todo contribuinte estar em dia com suas obrigações perante o

fisco municipal. Somente assim, poderá cobrar providências do gestor local, quanto

à  aplicação  dos  recursos  arrecadados,  em  investimentos,  serviços  e  políticas

públicas que atendam as demandas da comunidade. A participação da sociedade é

fundamental no gerenciamento de ações a serem priorizadas.

Destaca-se  que  não  houve  a  pretensão  de  esgotar  os  fundamentos

conceituais  e  legais.  No  capítulo  seguinte,  será  abordada  a  gestão  tributária

municipal,  com uma seção específica  sobre o sistema tributário  do Município  de

Canela.  Também  são  tratados  os  objetivos  do  cadastro  imobiliário  urbano  e

conceituação da dívida ativa. Ao final do capítulo, é apresentada uma seção que

aborda questões alusivas à eficiência da gestão tributária. 
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2 GESTÃO TRIBUTÁRIA

Este  capítulo  tem  por  objetivo  buscar  o  embasamento  legal  para  a

estruturação  da  gestão  tributária,  em  especial,  à  estrutura  legal  que  norteia  a

administração  tributária  no  Município  de  Canela.  São  destacadas  também  a

conceituação  e  utilização  do  Cadastro  Imobiliário,  bem como  a  metodologia  de

cobrança dos contribuintes devedores do IPTU.

2.1 SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Entende-se por gestão tributária na administração pública todo o processo de

gerenciamento  da  arrecadação  de  impostos,  instituídos  pelo  poder  de  tributar

previsto na CF (BRASIL, 1988), em seu art. 156:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II  -  transmissão “inter  vivos”,  a qualquer  título,  por ato oneroso,  de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
III  -  serviços  de  qualquer  natureza,  não  compreendidos  no  art.  155,  II,
definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional
n.º 3, de 1993).

A gestão tributária consiste na aplicação de uma série de procedimentos e

atividades, para desenvolver o processo que envolve a arrecadação tributária.  O

planejamento estratégico é fundamental para organizar a estrutura funcional, reduzir

custos da atividade administrativa e fiscalizatória, investir em tecnologia e sistemas

de informação,  bem como na qualificação da equipe que  atua na administração

fazendária. 

Para  manter  a  máquina pública  funcionando,  executando serviços  básicos

necessários  como  limpeza  urbana,  manutenção  de  vias,  serviços  de  saúde,

educação e assistência social, bem como para manter a folha de pagamento dos

servidores  públicos  e  seus  encargos,  é  necessário  que  a  administração

governamental obtenha recursos financeiros através da arrecadação de receitas. A

política  tributária  deve  observar  princípios  como  equidade  e  uniformidade,  para
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regulamentar a arrecadação de tributos, necessários para compor o financiamento

dos serviços do Estado.

A  administração  tributária  deve  estar  organizada  de  modo  a  gerir  todo  o

processo arrecadatório, envolvendo as etapas de fiscalização, de arrecadação, os

autos de infração, a orientação aos contribuintes e a emissão de certidões. Para

Harada  (2007,  p.  87),  “ao  Município  tem assegurado  o  poder  de  instituir  o  seu

Sistema  Tributário,  nos  exatos  limites  em  que  desenhada  essa  competência

impositiva.”

As  leis  que  instituem  de  tributos,  geralmente  estabelecem as  normas  de

competência e os poderes dos agentes públicos, visando o desenvolvimento das

atividades  de  arrecadação  e  fiscalização.  Pela  complexidade,  nosso  sistema

tributário  exige normatização não somente por  leis,  mas também por  decretos e

outros instrumentos como portarias,  instruções  normativas,  ordens internas e  de

serviços, circulares, comunicados, voltados para a legislação tributária, visando a

arrecadação  e  fiscalização  de  tributos.  Conforme  Harada  (2007,  p.  49),  “é

indispensável que o poder tributante disponha de uma infraestrutura adequada em

termos de pessoal e material, para o fiel desempenho dessa atividade.”

Na  esfera  administrativa  municipal,  o  sistema  tributário  poderá  estar

estruturado, conforme apresenta Harada (2007, p. 49) sobre a estrutura tributária do

Município de São Paulo:

[...] considerando o Município de São Paulo, a administração tributária está
assim estruturada: como órgão de cúpula está a Secretaria das Finanças, à
qual se acham subordinados os Departamentos de Rendas Mobiliárias e de
Rendas  Imobiliárias;  cada  um  desses  Departamentos  é  dividido  em
Inspetorias  Fiscais  que,  por  sua  vez,  subdividem-se  em  Subinspetorias
Fiscais.

A estrutura adequada é fundamental  para propiciar  a eficiente atuação do

poder  público  tributante,  tendo  por  objetivo  ordenar  e  elevar  a  arrecadação  de

impostos, reduzindo a sonegação e ações danosas que são tratados como crimes à

ordem tributária  (BRASIL,  1990).  Os contribuintes precisam estar  cientes do seu

dever no que se refere ao pagamento de tributos, os quais são estabelecidos na

proporção da capacidade contributiva dos tributados. Harada (2007, p. 50), diz que

uma  administração  tributária  dinâmica,  racional  e  eficiente  conduzirá  à
redução de custos operacionais  na arrecadação de tributos,  concorrendo
para a formação de uma conjuntura capaz de propiciar o alívio da pressão
tributária, que, entre nós, atinge níveis críticos.

Uma possível causa da ineficiência de uma gestão tributária pode ser o fato

de ela não ter concorrentes, não há competição nesta área de atuação. Tal fato
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poderia  causar  certa  acomodação  por  parte  do  gestor,  uma  vez  que  aumentar

imposto gera certo descontentamento político.

Os gestores públicos precisam observar o cumprimento da Lei Complementar

n.º 101, de 04 de maio de 2000 - a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial ao

Capítulo III que trata da Receita Pública (BRASIL, 2000).

2.1.1 Sistema tributário do município de Canela

A  Lei  Orgânica  Municipal  é  um  instrumento  legal,  elaborado  a  partir  da

Constituição  Federal  e  da  Constituição  Estadual,  para  regular  aspectos  sociais,

poderes públicos e direitos fundamentais. É a Constituição de um município. A Lei

Orgânica do Município de Canela foi revisada e atualizada em 2012. No Município

de  Canela  o  sistema  tributário  municipal  tem  sua  regulamentação  inicial  na  Lei

Orgânica (PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA, 2012), que em seu art.  5º, II,

define a atribuição de instituir e arrecadar tributos:

Art. 5º - Ao Município compete prover a tudo quanto se relacione ao seu
peculiar  interesse e ao  bem estar  de sua população,  cabendo-lhe,  entre
outras, as seguintes atribuições:
I – [...]
II – instituir e arrecadar tributos de sua competência; [...].

A instituição ou criação de tributos, bem como a concessão de descontos,

anistias e outros benefícios, somente poderão ser estabelecidos com a deliberação

do  Poder  Legislativo  municipal,  conforme  consta  no  art.  10  da  Lei  Orgânica

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA,  2012), “cabe à Câmara, com sanção do

Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente: I –

legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e

remissão de dívidas.”

A  organização  do  sistema  tributário  é  objeto  de  competência  do  Poder

Executivo. Projetos de lei que tratam da organização administrativa, sobre matéria

tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração, devem ser

elaborados  por  iniciativa  do  Poder  Executivo,  no  caso  iniciativa  do  Prefeito

Municipal, para encaminhamento ao Poder Legislativo, conforme consta no art. 34

da  Lei  Orgânica  Municipal  (PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CANELA,  2012).  A

elaboração do Código Tributário Municipal, como lei complementar à Lei Federal que
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cria o CTN, também tem a necessidade de ser encaminhada pelo Poder Executivo

Municipal, para aprovação da Casa Legislativa Municipal, com votação absoluta dos

parlamentares,  conforme art.  37 da Lei  Orgânica (PREFEITURA MUNICIPAL DE

CANELA, 2012):

Art.  37  –  As  leis  complementares  exigem  para  sua  aprovação,  o  voto
favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Parágrafo  Único  –  São  leis  complementares  concernentes  às  seguintes
matérias:
I – Código Tributário do Município;
II – Código de Obras ou de Edificações;
III – Estatuto dos Servidores;
IV – Plano Diretor do Município;
V – Zoneamento urbano e direitos suplementares de uso e ocupação do
solo;
VI – Código de Posturas.

A gestão administrativa  deve organizar  as atividades do sistema tributário,

com estrutura física e servidores, conforme consta na Lei Orgânica (PREFEITURA

MUNICIPAL DE CANELA, 2012),  em seu art.  79: “administração pública direta e

indireta  de  qualquer  dos  Poderes  do  Município  obedecerá  aos  princípios  de

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência”  e,  também,  ao

seguinte: 

[...]
XXII – a administração tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal
e  dos  Municípios,  atividades  essenciais  ao  funcionamento  do  Estado,
exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários
para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive
com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da
lei ou convênio (PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA, 2012).

A  previsão  de  instituir  tributos,  estabelecida  no  art.  105  da  Lei  Orgânica

(PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CANELA,  2012),  prevê  a  criação  de:  impostos;

taxas,  pelo exercício do poder de polícia ou de utilização de serviços públicos a

disposição do contribuinte; e contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

A Lei  Complementar  n.º  06,  de 30 de novembro de 2004, dispõe sobre o

Sistema Tributário Municipal - o Código Tributário Municipal. Estão previstas todas

as  questões  que  envolvem  a  administração  tributária  do  Município,  como  fatos

geradores,  contribuintes,  base  de  cálculos,  alíquotas,  inscrição,  lançamentos,

arrecadação,  aplicação  de  penalidades,  concessão  de  isenções,  recursos,

obrigações assessórias e responsabilidades dos contribuintes, conforme redação do

art. 1º (PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA, 2004).

Importante observar que a lei vigente até os dias atuais não foi atualizada

quanto a nomenclatura utilizada para o IPTU, permanece a distinção entre o Imposto
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Territorial Urbano (ITU) e o Imposto Predial Urbano (IPU). O sistema de arrecadação

e contabilização registra o IPTU seja de imóvel identificado ou baldio, em uma única

conta  de  receita.  Não  foi  possível  identificar  porque  não  houve  a  alteração  na

legislação do Código Tributário Municipal.  Observa-se também que no art.  40 do

referido  código  (PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CANELA,  2004),  consta  a

nomenclatura atual  do IPTU, utilizada nesse artigo para regulamentar a base de

cálculo do imposto.

A regulamentação para o ITU consta no Título II, Capítulo I. Na Seção I, o

Código Tributário Municipal apresenta o conceito e definição de contribuinte e fato

gerador, tendo como parâmetro o já estabelecido no CTN. No seu art. 10, o Código

Tributário Municipal apresenta a definição de imóvel em que incida a base de cálculo

para  o  imposto  territorial,  para  imóvel  sem  edificação  ou  com  construção  em

andamento:

Art.  10.  Para  efeito  de  tributação  considera-se  imóvel  não  edificado  o
terreno  sem  edificação  permanente,  assim  entendido  também  o  que
contenha:
I  –  construção  provisória  que  possa  ser  removida  sem  destruição  ou
alteração;
II – construção em andamento ou paralisada;
III  –  construção  em  ruínas,  incendiada,  em  demolição,  condenada  ou
interditada;
IV – construção que a autoridade municipal considere inadequada, quanto à
área, situação, destino, utilização ou tipo da mesma.
Parágrafo  único.  Considera-se  construção  em  ruínas,  condenada  ou
interditada aquela que, a juízo da autoridade municipal ou estadual, ofereça
perigo  à  segurança  e  a  saúde  pública  (PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
CANELA, 2004, grifo do autor).

No Capítulo II, Seção I, art. 32, o Código Tributário Municipal (PREFEITURA

MUNICIPAL DE CANELA, 2004, grifo do autor) define o IPU:

Art. 32. O Imposto Predial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil  ou a posse do imóvel  edificado,  situado em zona urbana do
Município, assim entendido o terreno ou fração ideal deste e as edificações
permanentes de qualquer natureza e uso nele existentes.

A base de cálculo para o IPTU está definida no art. 40 da Lei Complementar

(LC) n.º 06 Código Tributário Municipal (PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA,

2004, grifo do autor):

Art. 40. O valor venal do imóvel, para fins de cálculos do IPTU será obtido
conforme tabela de forma de cálculo, anexo que integra esta Lei, observado
o seguinte:
I  –  o  valor  venal  do  terreno  ou  parte  ideal  desse,  apurado  na  fórmula
estabelecida no artigo 13, incisos I e II, e no artigo 14 deste Código;
II – as áreas edificadas consideradas na projeção horizontal;
III – o preço unitário padrão por m² de área construída, segundo o tipo, a
categoria, a idade e o uso da edificação.
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Parágrafo  único.  Na  fixação  do  preço  unitário  padrão  por  m²  da  área
construída  para  os  diferentes  padrões  construídos  das edificações  serão
considerados:
a) custos  unitários  básicos  da  construção  civil,  informados  por  órgãos

competentes do setor;
b) valores estabelecidos em contratos de construção no Município;
c) valores médios de prédios, segundo transações do mercado imobiliário

local.

O valor  venal é a base de cálculo para identificar o imposto anual  de um

imóvel  urbano.  Conforme  previsto  no  art.  44  do  Código  Tributário  Municipal

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA, 2004), para a avaliação venal de imóvel, o

Poder Executivo fixa preços unitários padrão por m² de área construída, sendo este

referencial  diferenciado  de  acordo  com  os  padrões  construtivos  de  edificações,

estabelecendo  índices  e  critérios  para  a  classificação  e  normas  de  aplicação.

Segundo  consta  na  referida  legislação,  os  preços  unitários  padrão,  deverão  ser

revisados anualmente, de acordo com a evolução do mercado imobiliário local. 

O Calendário Fiscal é estabelecido por Decreto Municipal a cada ano, com

validade  para  o  exercício  subsequente.  Nele,  é  definido  o  Valor  de  Referência

Municipal  (VRM),  indicador  utilizado  para  calcular  o  imposto  a  ser  lançado.  É

definido também o índice a ser utilizado para atualização monetária de débitos junto

à fazenda pública. O Município de Canela utiliza o Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo acumulado de 12 meses. 

O  art.  45  do  Código  Tributário  Municipal  (PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

CANELA,  2004) estabelece que “o valor  venal  dos imóveis  edificados sujeitos a

tributação,  conforme  dispõe  o  art.  44  desta  Lei,  será  calculado  mediante  a

multiplicação  dos  valores  unitários  pelo  metro  quadrado  de  área,  conforme

estabelecidos nos incisos I e II”, conforme demonstrado nos quadros 3 e 4.
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Quadro 3 – Quantitativo em VRMs para cálculo do valor do IPTU, Inciso I
Inciso I – Edificações (sobre a área construída)

Código Classificação Valor em VRM
a) Alvenaria

360 Popular 6,46
361 Baixa 9,70
362 Normal 12,93
363 Alta 15,45

c) Madeira
370 Popular 3,23
371 Baixa 6,46
372 Normal 9,70
373 Alta 12,93

b) Mista
390 Baixa 6,46
391 Normal 9,70
392 Alta 12,93
393 Telheiro 2,45

c) Pavilhão
380 Baixa 6,46
381 Normal 9,70
382 Alta 12,93
383 Telheiro 2,59
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do Código Tributário Municipal (PREFEITURA MUNICIPAL DE

CANELA, 2004).

Imóveis não classificados no inciso I encontram enquadramento no inciso II,

conforme quadro 4.

Quadro 4 – Quantitativo em VRMs para cálculo do valor do IPTU, Inciso II
Inciso II – Imóveis Especiais

a) Imóveis enquadrados no art. 8º da Lei Complementar 06/2004:
1 – não edificado, parcela única 0,50 VRM
2 – edificado, parcela única 0,70 VRM

b) Sítio de recreio:
1 – com terreno de até 1 (um) hectare de área 4,60 VRMs
2 – com terreno de área superior a 1 (um) e até 10
(dez) hectares.

3,80  VRMs  pelo  primeiro  hectare  e  1,33
VRMs por hectare seguinte ou fração.

3  –  com  terreno  de  área  superior  a  10  (dez)
hectares

13,40  VRMs  pelo  primeiro  hectare  e  0,75
VRM por hectare seguinte ou fração.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do Código Tributário Municipal (PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANELA, 2004).

A alíquota aplicada para cálculo do IPTU, sobre o valor venal, é de 2% para

imóveis sem edificação e de 0,27% para imóveis com edificação.

Para 2015, o IPCA apurado foi do período de 1º de novembro de 2013 a 31

de outubro de 2014, correspondendo a 6,59%. Com a autorização legislativa, em

2015  o  Executivo  Municipal  ofertou  dois  descontos  para  os  contribuintes  que

quisessem optar pelo pagamento do IPTU à vista: 10% para pagamento em janeiro
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e  7%  para  pagamento  em  fevereiro.  A  partir  de  março,  inicia  o  pagamento

parcelado.

A arrecadação do Município  de Canela foi  objeto de estudo abordado em

artigo científico publicado na Revista Catarinense da Ciência Contábil, edição n.º 29,

cuja  publicação ocorreu em 2011,  sob o  título  “Diagnóstico  da dependência  dos

repasses federais e estaduais no município de Canela – RS.” O trabalho analisou as

receitas totais do Município de 2001 a 2010. Segundo Scur (2011, p. 66) o estudo

constatou  que  Canela  apresenta  “elevado  grau  de  dependência  em  relação  às

receitas de transferências, recebidas do Estado e da União, que representam, em

média, 62,56% do total das receitas, contra 37,44% da arrecadação própria.”

2.2 CADASTRO IMOBILIÁRIO

O Cadastro Imobiliário consiste no banco de dados composto pelos imóveis

urbanos inscritos, utilizado para o cálculo do IPTU e também para análises diversas

sobre o desenvolvimento urbano. 

O Cadastro Urbano tem por objetivos: coletar e armazenar informações sobre

a  área  urbana  do  Município;  criar  e  manter  atualizado  o  sistema  cartográfico;

fornecer dados para o planejamento e desenvolvimento urbano; fornecer dados para

a geração do IPTU, entre outros objetivos de interesse social. Para fins tributários, o

cadastro deve avaliar o imóvel segundo a sua ocupação e valoração. O IPTU deve

alterar de acordo com a valorização imobiliária e de acordo com a conjuntura em

que se encontra cadastrado. 

Em  2005,  o  Ministério  das  Cidades  divulgou  material  que  trata  sobre  o

cadastro urbano. Este material foi utilizado em cursos e treinamentos para difusão

de instrumentos de modernização administrativa, com enfoque na importância dos

cadastros  territoriais,  em  especial  ao  cadastro  multifinalitário  em  seus  aspectos

jurídicos,  físicos,  econômicos  e  políticos.  Do  referido  material,  consta  que  “o

cadastro imobiliário urbano deve avaliar inicialmente os princípios ou leis vigentes no

país  ou  estado  quanto  ao  parcelamento  e  ocupação  do  solo  urbano.”  (ERBA;

OLIVEIRA; LIMA JÚNIOR, 2005, p. 75).
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A área de uma parcela imobiliária deve ser compatível com a área mínima

permitida por lei. Após a definição precisa do perímetro é necessário analisar se o

percentual  da  área  apresenta  edificações,  além  de  o  posicionamento  estar  de

acordo com o projeto aprovado na Prefeitura. Esse cadastro imobiliário é a base

para a estruturação da planta de valores genérica. Neste material elaborado, foram

tratados  vários  cadastros  temáticos  que  compõem  o  cadastro  urbano,  como  o

cadastro  imobiliário  já  mencionado,  e  o  cadastro  tributário.  Conforme  consta  do

referido material (ERBA; OLIVEIRA; LIMA JÚNIOR, 2005, p. 76),

o cadastro tributário deve avaliar a propriedade segundo a sua ocupação,
segundo o valor da terra nua com todos os elementos implementados pelo
ocupante  da terra.  O lote  que estiver  caracterizado como terreno baldio,
além do imposto territorial, deveria pagar uma taxa de manutenção de área
limpa,  além  da  taxa  de  iluminação  pública  que  está  implícita  desde  o
momento em que a área pertence a um loteamento, atendendo sempre aos
critérios  do  município.  A  parcela  imobiliária  que  apresentar  construções,
além do imposto territorial, deve pagar também o imposto predial, incluindo
ainda as taxas de coleta de lixo.

2.3 DÍVIDA ATIVA

Os valores devidos à fazenda pública a título de IPTU, seja por contribuinte

pessoa física ou jurídica, e não pagos no exercício de competência, são lançados

em dívida ativa no exercício imediatamente posterior.  A inscrição em dívida ativa

ocorre por ato administrativo. Os contribuintes são notificados através da Certidão

de Dívida Ativa (CDA). Nela consta dados como devedor, valor do débito, origem,

embasamento legal e demais informações importantes.

O art.  201 do CTN (BRASIL,  1966) apresenta  o  conceito  de “dívida ativa

tributária a proveniente de crédito tributário dessa natureza, regularmente inscrita na

repartição  administrativa  competente,  depois  de  esgotado  o  prazo  fixado,  para

pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.”

Conforme explica o consultor municipal Tauil (2006, p. 1),

a  expressão  “proveniente  de  crédito  tributário”  significa  ter  natureza
tributária, ou seja, créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições,
empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas
fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal.

A execução fiscal é o processo administrativo realizado via juízo, para forçar o

pagamento  dos  créditos  tributários,  já  lançados  em  dívida  ativa.  Podem  mover
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cobrança  por  execução  fiscal,  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os

Municípios. 

Atualmente, os municípios têm adotado o procedimento de protesto da CDA.

É  uma  modalidade  ainda  pouco  utilizada  pela  fazenda  pública.  A  Prefeitura

Municipal  de  Canela,  neste  ano  de  2015,  iniciou  a  desenvolver  o  procedimento

encaminhar o protesto da CDA.

2.4 EFICIÊNCIA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA

O mundo globalizado e os avanços em tecnologia trouxeram facilidades para

o nosso dia a dia. Tanto em relação a deslocamento urbano, serviços de telefonia,

acesso a informações e buscas de toda espécie via internet, portanto, inovações

facilitadoras que estão à nossa disposição para consumo.  Mas há determinadas

questões  que  não  são  solucionadas  apenas  com  inovações  e  tecnologia.  É

necessária, também, a aplicação de procedimentos e conceitos que são defendidos

por  estudiosos  de  um  determinado  tema.  No  caso  da  arrecadação  pública,  há

procedimentos legais e normativos que precisam ser observados para que não haja

nulidade de atos praticados. A estrutura física e organizacional é importante para o

fisco,  mas  a  observância  legal  e  jurídica  é  subsídio  para  evidenciar  a  gestão

democrática do ente público.

Quando se fala em eficiência na gestão pública, o assunto leva a refletir sobre

a  aplicação  correta  de  recursos,  seja  nas  despesas  com  investimentos  ou  na

manutenção  de  serviços  públicos.  Para  a  promoção do  equilíbrio  financeiro  das

contas públicas, a eficiência na gestão tributária é fundamental, pode garantir, até

mesmo uma certa independência financeira, para aprimorar as atividades e atender

as políticas públicas clamadas pelos cidadãos e contribuintes.

A relação entre o fisco e o contribuinte deve ser de transparência dos atos e

fatos desenvolvidos por ambas as partes. Um modelo de administração tributária

eficiente pode ser aquele em que o contribuinte cumpre a sua obrigação tributária de

forma espontânea e cooperativa. O diálogo entre o fisco e o contribuinte também é

importante para que a relação seja fundamentada na confiança. A moral tributária e

as  boas  práticas  na  aplicação  do  produto  da  arrecadação  incentivam para  uma
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maior participação da sociedade no processo de gestão e decisão.  A administração

pública,  precisa evidenciar para o contribuinte,  que os impostos recolhidos estão

sendo  aplicados  em  serviços  e  melhorias  para  a  população  local.  A  imposição

tributária deve ser compatível com o poder de contribuição do contribuinte.

Para  proporcionar  uma  melhora  na  eficiência  da  gestão  tributária,  é

imprescindível  que  haja  planejamento  e  investimentos  em tecnologia.  O uso  da

Tecnologia da Informação (TI)  passou a ser uma ferramenta fundamental  para o

desenvolvimento de atividades administrativas e de gestão.

No  capítulo  seguinte,  é  apresentada  a  metodologia  de  pesquisa  e  as

definições para o estudo, evidenciando quanto ao tipo, a natureza, a abordagem e a

origem dos dados objeto desta análise.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Um  estudo  exploratório  foi  realizado  visando  atingir  os  objetivos  deste

trabalho. Segundo Lakatos e Marconi (1992, p. 82) “estudo exploratório descritivo é

toda  pesquisa  que  busca  constatar  algo  num organismo ou  num fenômeno”.  Já

segundo Severino (2007, p.  123) a pesquisa “exploratória busca apenas levantar

informações sobre um determinado objeto delimitando assim um campo de trabalho,

mapeando as condições de manifestação desse objetivo.”  O estudo é descritivo,

pois  foram  utilizadas  informações  sobre  a  gestão  tributária  local,  objetivando

evidenciar a atividade administrativa que rege a cobrança do IPTU.

Para evidenciar se há defasagem das informações sobre valores contidas no

cadastro de imóveis, foi realizado estudo comparativo com as informações de guias

de ITBI, o que objetivou comparar as informações sobre valores utilizados para a

base de cálculo do IPTU, evidenciando as semelhanças e discrepâncias para com

os valores praticados pelo mercado imobiliário.

A pesquisa pode ser classificada como essencialmente qualitativa, pois busca

descrever  possíveis  discrepâncias  de  valores  de  imóveis  sobre  duas  amostras

oriundas de transações imobiliárias realizadas no primeiro trimestre de 2015.

Quanto  à  natureza,  a  pesquisa  pode  ser  classificada  como aplicada,  pois

objetiva conhecer o sistema de arrecadação do Município de Canela, bem como,

sugerir melhorias para qualificar a administração tributária daquele Município. 

Quanto à abordagem, esta pesquisa classifica-se como qualitativa, pois visa

abordar a eficiência da política tributária e sua gestão. Em relação aos objetivos a

pesquisa é exploratória, pois se utiliza de informações documentais para analisar o

propósito do estudo. Em relação a metodologia utilizada, esta pesquisa pode ser

classificada  como  documental,  pois  analisa  leis,  teorias,  balancetes  de  receita,

relatórios de tributação,  informações do cadastro imobiliário  e da dívida ativa  do

Município.

A  coleta  dos  dados  para  este  trabalho,  foi  obtida  através  da  Secretaria

Municipal  da  Fazenda  de  Canela,  sendo  balancetes  de  receita,  relatórios  do

cadastro  imobiliário,  legislação  tributária,  Balanço  Contábil  e  relatórios  da  dívida

ativa. Para Gil (1991, p. 51) “a pesquisa documental utiliza materiais (documentos)

que  não  receberam  ainda  um  tratamento  analítico,  ou  que  ainda  podem  ser
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reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. Assim sendo, este trabalho

tem  como  delineamento  uma  pesquisa  documental  por  ter  como  fonte  dados

documentos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Canela.
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4 O MUNICÍPIO DE CANELA

Neste  capítulo,  é  realizada  a  apresentação  do  Município  de  Canela,  sua

localização,  economia  e  população.  Posteriormente,  é  apresentada  a  estrutura

administrativa  da  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  a  qual  atua  no processo  de

arrecadação do IPTU. 

4.1 APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO

Segundo pesquisa  realizada  no  site  mantido  pela  Prefeitura,  a  cidade  de

Canela está localizada na região serrana do Estado do Rio Grande do Sul. O nome

“Canela”  teve  sua  origem  de  uma  árvore  chamada caneleira.  A  mesma estava

localizada  onde  hoje  é  a  praça  central  do  Município.  Os  tropeiros  que  por  ali

passavam, faziam pouso ao abrigo daquela árvore. A estrada de ferro foi o grande

impulsor  do progresso e da emancipação do Município.  Em 28 de dezembro de

1944, Canela se tornou Município. A figura 1 contempla a bandeira de Canela:

Figura 1 – Bandeira do Município de Canela/RS

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Governo de Canela.

A população do Município está estimada em 39.229 habitantes (INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).  O clima é subtropical de

altitude.  O bioma mata atlântica  proporciona paisagens que estimulam o turismo

ecológico. Atrativo turístico que movimenta a economia local. O solo tem formação



37

basáltica. Canela está situada a 123 km da capital Porto Alegre (OLIVEIRA, VEECK,

REIS, 2009). A figura 2 apresenta o mapa da localização de Canela:

Figura 2 – Mapa de Canela, delimitando a zona urbana

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal da Fazenda de Canela.

O  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  per  capita a  preços  correntes  é  de  R$

13.347,54 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012). O

Orçamento para 2015, aprovado pela Lei Municipal n.º 3.580, de 1º de dezembro de

2014, é de R$ 114.700.000,00. A base da economia é o turismo, com ênfase no

turismo ecológico.  O principal  ponto  turístico  é  a  Cascata  do  Caracol,  conforme

figura 3. É um parque estadual administrado pelo Município.  Milhares de turistas

visitam Canela todos os anos. 
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Figura 3 – Imagem da Cascata do Caracol, principal ponto turístico de Canela/RS

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Turismo de Canela.

Figura 4 – Catedral de Pedra

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Turismo de Canela.

A catedral de pedra é o segundo ponto turístico mais visitado em Canela. A

igreja católica foi construída toda em pedra basalto, material abundante na região.

Na figura 4, a imagem monumental da igreja. 
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4.2 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DE CANELA

A Secretaria Municipal da Fazenda, responsável pela arrecadação municipal

e escrituração contábil de todas as receitas e despesas, conta com uma estrutura

organizacional básica (PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA, 2015):

a) Departamento Contábil;

b) Departamento de Gestão Financeira;

c) Departamento de Arrecadação e Tributação; e

d) Departamento de Cadastro Imobiliário.

O Departamento de Arrecadação e Tributação, conta com equipes de trabalho

organizadas da seguinte forma:

a) Setor de IPTU;

b) Setor  de  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza (ISSQN)  e

Alvarás;

c) Setor de Dívida Ativa;

d) Setor de Contribuição de Melhorias.

O Setor de IPTU conta com um funcionário (cargo em comissão), Supervisor

de IPTU e dois servidores concursados, no cargo de agente administrativo. O Setor

de ISSQN e Alvarás conta com três servidores concursados, no cargo de agente

administrativo.  Há também dois servidores concursados, no cargo de inspetor de

tributos, que atuam juntamente com o Setor de IPTU e com o Setor de ISSQN e

Alvarás. O Setor de Contribuição de Melhorias conta com apenas um servidor (cargo

em comissão), Supervisor  de Contribuição de Melhorias. O Setor de Dívida Ativa

conta  com dois  servidores  estagiários  de  nível  superior,  um servidor  (cargo  em

comissão),  Supervisor  de  Dívida  Ativa  e  um  servidor  concursado,  no  cargo  de

agente  administrativo.  A  execução  fiscal  está  ligada  a  Procuradoria  Geral  do

Município, que está instalada junto à Secretaria Municipal da Fazenda, ao lado do

Setor  de  Dívida  Ativa.  Esta  equipe  tem  hoje  dois  servidores  ambos  em  cargo

comissionado, um estagiário de nível  superior e um advogado também em cargo

comissionado. O Departamento de Cadastro Imobiliário conta com dois servidores

concursados,  um no  cargo  de  agente  administrativo  e  um servidor  no  cargo  de

auxiliar de serviços técnicos.
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Os  Departamentos  Contábil  e  de  Gestão  Financeira  não  foram  alvo  de

análise. A estrutura administrativa é relativamente boa, com mobiliário adequado e

computadores relativamente bons. É utilizado sistema de informação com módulo

Tributário, específico para o trabalho do Departamento de Arrecadação e Tributação

e Departamento de Cadastro Imobiliário. A Secretaria Municipal da Fazenda conta

também  com  dois  veículos,  adquiridos  em  2007.  Treinamento  não  tem  sido

disponibilizado para todos, apenas cursos específicos têm sido ofertados para os

supervisores, geralmente fora do Município. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Neste  capítulo,  é  realizado  o  estudo  da  série  histórica  da  arrecadação

tributária própria dos exercícios de 2010 a 2014, evidenciando a representatividade

da receita do IPTU sobre as demais receitas. É realizada a apresentação de dados

do cadastro de imóveis do Município e dados da cobrança da dívida ativa. Adiante é

realizado estudo comparativo com os dados das transações imobiliárias, através das

guias de ITBI do primeiro trimestre de 2015, estudo este necessário para evidenciar

a possível defasagem da planta de valores, que é a base para o cálculo do IPTU.

5.1 HISTÓRICO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU

A arrecadação  do  IPTU no  Município  de  Canela  tem demonstrado  que  a

inadimplência prevalece a cada exercício financeiro. A base para o lançamento é a

apuração do valor do imposto tendo como instrumento de cálculo o valor venal dos

imóveis  urbanos,  inscritos no cadastro  imobiliário,  utilizando como índice o IPCA

apurado  nos  12  meses,  que  compreendem  o  período  de  1º  de  novembro  do

exercício anterior a elaboração do calendário fiscal a 31 de outubro do exercício a

emitir do calendário fiscal, com validade para o exercício subsequente. 

A tabela 1 nos mostra a evolução da arrecadação do IPTU, nos exercícios de

2010 a 2014, uma série histórica de cinco anos. 

A arrecadação do IPTU, confrontando com a arrecadação total do Município,

demonstra que a arrecadação do IPTU tem cada vez menor participação no total

arrecadado, conforme mostra a tabela 2. As informações para o lançamento têm

sido atualizadas de acordo com os índices apurados no acumulado de 12 meses,

conforme estabelece o calendário fiscal. A base para o cálculo do IPTU é o valor

venal dos imóveis inscritos no cadastro imobiliário urbano.
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Fonte: Elaborada pelo Autor, de acordo com os balancetes de receita dos exercícios de 2010 a 2014.

Considerando a séria histórica da arrecadação total do Município apurada na

tabela 2, dos exercícios de 2010 a 2014, podemos perceber a queda na participação

da arrecadação do IPTU sobre a arrecadação total.  Dentre os motivos para esta

queda,  poderíamos  apontar  uma  possível  desatualização  da  planta  de  valores.

Considerando  que  a  base  para  o  cálculo  do  IPTU são  os  imóveis  inscritos  no

cadastro imobiliário, se faz necessário uma investigação para apurar se os valores

venais  correspondem  aos  valores  praticados  pelo  mercado  imobiliário.  Esta

verificação será apresentada no item 5.5 a seguir.

Fonte: Elaborada pelo Autor, de acordo com os balancetes de receita dos exercícios de 2010 a 2014.

A aplicação do IPTU não é objeto deste estudo. Porém é importante destacar

que o Município aplica os percentuais constitucionais, de acordo com o preconizado

na legislação vigente. De acordo com a Lei Municipal n.º 3.503, de 21 de outubro de

2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de

2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2015, o Município aplicará, do

total arrecadado com o IPTU, 26% na manutenção e desenvolvimento do ensino e

19,5% será aplicado em ações e serviços públicos de saúde.
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5.2 DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Os  imóveis  inscritos  no  cadastro  imobiliário  urbano  representam  em

quantidade 19.573 imóveis, sendo 4.373 imóveis baldios, ou seja, sem construção

ou edificação, e 15.200 com edificação.  Conforme o art.  18 do Código Tributário

Municipal  (PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CANELA, 2004,  grifo  do  autor),  o

contribuinte é responsável pela inscrição do imóvel junto à administração fazendária:

Art.  18.  A  inscrição  do  contribuinte  no  Cadastro  Imobiliário  Urbano  é
obrigatória, devendo ser requerida separadamente para cada imóvel de que
seja  proprietário,  titular  do  domínio  útil  ou  possuidor  a  qualquer  título,
mesmo que seja beneficiado por imunidade constitucional ou isenção fiscal. 

A tabela 3 nos mostra representação em valor venal dos imóveis inscritos, por

intervalo de valor.

Fonte: Elaborada pelo Autor, de acordo com os relatórios do Departamento de Cadastro Imobiliário.

Para  o  cálculo  do  IPTU,  é  utilizada  a  alíquota  de  2% para  imóveis  sem

edificação e de 0,27% para imóveis edificados. Partindo desta informação, podemos

concluir que um imóvel inscrito no cadastro de imóveis e classificado como baldio,

cujo  valor  venal  representa  R$  50.000,00,  o  IPTU  correspondente  será  de  R$

1.000,00. Em sendo um imóvel inscrito no cadastro de imóveis e classificado como

edificado, cujo valor venal representa R$ 50.000,00, o IPTU correspondente será de

R$ 135,00.

A partir do levantamento do valor venal dos imóveis, mesmo que por intervalo

de valores, foi possível verificar, que os valores não condizem com os praticados no

mercado imobiliário. Para identificar uma possível discrepância nos valores venais

dos imóveis inscritos no cadastro imobiliário do Município,  foi necessário verificar
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dados obtidos com a emissão de guias de ITBI. Por amostragem, foram solicitadas

informações sobre as ITBIs emitidas no primeiro trimestre de 2015, as quais serão

tratadas na próxima seção.

5.3 COMPARATIVO DE VALORES: VALOR VENAL X VALOR PRATICADO PELO 

MERCADO IMOBILIÁRIO

A base de cálculo para apurar o IPTU devido é o cadastro imobiliário urbano,

a partir do valor venal de cada imóvel. A planta de valores não é revisada desde

2006.  Uma forma de evidenciar  uma possível  defasagem entre o valor  venal  do

imóvel e o valor que o mercado imobiliário pratica, é confrontar os valores apurados

pelas guias de ITBI.

Visando  a  observação  dos  valores,  para  identificar  se  existe  e  qual  a

diferença entre os valores venais e os valores praticados pelo mercado imobiliário,

foram realizados dois estudos com as guias de ITBI, emitidas no primeiro trimestre,

um com os imóveis classificados como apartamento e outro com os imóveis não

edificados.  No  cadastro  de  imóveis  urbanos,  consta  2.003  imóveis  inscritos  na

classificação apartamento e 4.373 imóveis como baldios ou não edificados.

A tabela 4 apresenta os valores apurados pelas guias de ITBI dos imóveis

classificados como apartamento. Já a tabela 5 apresenta os dados das guias de ITBI

emitidas  com  as  transações  imobiliárias,  realizadas  somente  com  imóveis

classificados  como  baldios  ou  não  edificados,  também  ocorridas  no  primeiro

trimestre de 2015.

Os números nos apresentam uma grande diferença em termos de valores,

sendo  que  o  valor  de  mercado  de  alguns  imóveis  listados  na  classificação

apartamento supera em quase três vezes o valor venal. Segundo um exemplo da

amostra, um imóvel inscrito com valor venal de R$ 77.072,38, foi comercializado por

R$ 220.000,00. É muito grande a oscilação nos valores entre o venal e o valor de

mercado.

A tabela  5,  apresentada na sequência,  mostra  a  transação imobiliária  dos

imóveis classificados como baldios. A divergência nos valores é ainda maior do que

a diferença apurada dos imóveis da tabela 4. Segundo um exemplo da amostra, um
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imóvel inscrito com valor de R$ 4.056,36, foi comercializado por R$ 70.000,00. A

diferença  entre  os  valores  na amostra  de  imóveis  classificados  como baldios,  é

muito superior a diferença na amostra de imóveis classificados como apartamento.

Estas amostras,  com a evidente  divergência  entre  os  valores  venais  e  os

praticados pelo mercado imobiliário, nos fazem refletir sobre a base de cálculo para

lançamento do IPTU, que é atingida diretamente com a defasagem da planta de

valores. A arrecadação do IPTU poderia ter uma representação maior no total das

receitas  orçadas  pelo  Executivo  Municipal.  É  aparente  a  necessidade  de

investimento na modernização e atualização do cadastro de imóveis urbanos.

Outro questionamento que se pode observar é qual seria o valor venal ideal

para que o  IPTU não tenha caráter  abusivo,  nem tão pouco seja  igual  ao valor

praticado pelo mercado. Caso os imóveis passem a ser valorados de acordo com o

mercado  imobiliário,  o  pagamento  do  IPTU  poderia  inviabilizar  o  orçamento  de

muitas famílias. Num primeiro momento, a inadimplência certamente aumentaria.

As tabelas 4 e 5 estão ordenadas em ordem crescente dos valores venais dos

imóveis das amostras.



46

Tabela 4 – Verificação dos valores venais x valores de mercado de imóveis classificados como

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Departamento de Arrecadação e Tributação do
município.
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Tabela 5 – Verificação dos valores venais x valores de mercado, de imóveis classificados

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Departamento de Arrecadação e Tributação do
município.

Diante  dos dados tabulados,  fica  evidente a discrepância entre os valores

venais dos imóveis inscritos no cadastro imobiliário urbano em comparação com o

valor  praticado  pelo  mercado.  Se  utilizarmos  a  primeira  amostra  da  tabela  4,

poderemos verificar que o valor venal do imóvel 20.279, representa 35,03% do valor
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de venda ou de mercado. Assim, podemos facilmente representar o cálculo do IPTU

correspondente.  Se  aplicarmos  a  alíquota  de  0,27%,  utilizada  para  imóveis

edificados,  podemos verificar que o valor  do IPTU do imóvel  20.279, atualmente

representa  R$  208,10,  tendo  como  base  o  valor  venal.  Caso  o  valor  estivesse

atualizado ao valor de mercado, para fins de cálculo do IPTU, aplicando-se a mesma

alíquota, o IPTU correspondente seria de R$ 594,00, uma diferença de R$ 385,90.

Podemos  afirmar  que  a  arrecadação  poderia,  neste  caso,  corresponder  a  duas

vezes o valor que é contabilizado, sem ainda atingir o valor para o IPTU quando

aplicado o valor de mercado como parâmetro. 

Utilizando a mesma metodologia, agora com a primeira amostra da tabela 5,

podemos verificar que o valor venal do imóvel 13.449, representa 5,79% do valor de

venda ou de mercado.  Assim,  aplicando  a  alíquota  de 2%, que  é  utilizada para

cálculo do IPTU dos imóveis classificados como sem edificação ou baldios, podemos

afirmar que o IPTU do imóvel 13.449, corresponde a R$ 81,13, tendo como base o

valor  venal.  Caso  o  valor  estivesse  atualizado  ao  valor  de  mercado,  o  IPTU

correspondente seria R$ 1.400,00, uma diferença de R$ 1.318,87. Podemos afirmar

que a  arrecadação poderia,  neste  caso,  corresponder a  17 vezes  o valor  que é

contabilizado, sem ainda atingir  o valor para o IPTU quando aplicado o valor de

mercado como parâmetro.

Há que se observar  que os imóveis  da amostra  da tabela  4,  são imóveis

novos ou relativamente novos, com tempo de existência muito inferior aos imóveis

da amostra da tabela 5. As amostras foram extraídas do relatório de ITBIs emitidas

no primeiro trimestre de 2015.

Outra observação importante, é que a amostragem representa uma pequena

parcela dos imóveis  totais inscritos no cadastro  de imóveis.  Quanto aos imóveis

inscritos e classificados como baldios, a amostragem representa 0,80% do total. Já a

amostragem de imóveis classificados como apartamentos, representa 1,75% do total

de imóveis assim classificados. 
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5.4 COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Os impostos não quitados no exercício de competência ou no exercício em

que fora efetuado o lançamento são inscritos em dívida ativa no exercício financeiro

subsequente.  Podem ser  lançados  em dívida  ativa  todos  os  créditos  tributários,

sejam provenientes de impostos, taxas ou contribuição de melhoria.

A tabela 6 apresenta a série histórica de cinco exercícios financeiros, de 2010

a 2014, demonstrando o valor previsto e o valor efetivamente arrecadado com a

receita da dívida ativa.

Fonte: Elaborada pelo Autor, de acordo com os Balancetes da Receita dos exercícios de 2010 a
2014.

O valor  projetado para a  arrecadação da dívida ativa  não corresponde ao

valor  que  consta  lançado  como  dívida  ativa  total,  junto  aos  dados  contábeis  –

Balanço Contábil.  O saldo inicial  da dívida ativa,  valores a  curto  e  longo  prazo,

representa em 2015 o montante de R$ 45.000.000,00. A projeção de arrecadação é

feita  com  base  no  que  realmente  pode  ser  arrecadado,  com a  metodologia  de

apuração  pela  série  histórica  dos  últimos três  anos.  Em termos gerais,  pode-se

afirmar que a previsão de arrecadação tem sido realizada com dados sólidos sobre a

probabilidade  real  de  arrecadação.  Percebe-se  que  o  valor  arrecadado  tem  se

mantido em crescimento, numa média de arrecadação de R$ 3.375.269,61 anuais.  

A tabela 7 mostra a representação da dívida ativa do IPTU na composição

total da arrecadação com a dívida ativa. 
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Tabela 7 – Representação da arrecadação da dívida ativa do IPTU sobre o valor total

Fonte: Elaborada pelo Autor, de acordo com os Balancetes da Receita dos exercícios de 2010 a
2014.

A participação  da  arrecadação  da  dívida  ativa  proveniente  de  créditos  de

IPTU representa a maior parte na composição da arrecadação total da dívida ativa.

Conforme consta na tabela  7,  em 2010,  a  arrecadação da dívida ativa  do IPTU

representou 63,08% sobre o valor total arrecadado com a dívida ativa. Em 2011,

este percentual chegou a 66,60%. Em 2012, a representação ficou em 64,33%. Já

em 2013, o percentual atingiu 60,61%. Em 2014, o percentual foi de 62,20%. Em

média geral, o percentual de arrecadação da dívida ativa proveniente de IPTU, sobre

o valor total arrecadado com a dívida ativa, tem se mantido em torno de 63,36%. 

A  partir  de  2015,  o  Município  iniciou  o  uso  do  sistema de  cobrança  dos

valores inscritos em dívida ativa, através do protesto da CDA. Após ser notificado e

não ter comparecido na Fazenda Pública Municipal para negociar seus débitos, o

contribuinte poderá ser encaminhado para lançamento em cartório de protesto de

títulos.  Esta  ação  é  recomendada  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  que  tem

intensificado  suas  auditorias  também  sobre  a  área  tributária,  exigindo  que  os

municípios assumam com seriedade a cobrança de valores inscritos em dívida.

O Município de Canela estima que a arrecadação da dívida ativa, com esta

ação de encaminhamento para protesto da CDA, possa ser incrementada em ao

menos 50% a mais do que o valor estimado, ou seja, para 2015 foram orçados R$

3.896.748,16 para uma estimativa atualizada de no exercício  poder chegar a R$

5.800.000,00. Este volume a mais de recursos para os cofres públicos representaria

também mais recursos para a educação (26%) e para a Saúde (19,5%). No primeiro

quadrimestre de 2015, percebe-se uma melhora na arrecadação da dívida ativa em

aproximadamente 30%. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão que deu início ao presente trabalho foi: como melhorar a eficiência

no sistema de arrecadação do IPTU no Município de Canela? Buscou-se atingir o

objetivo geral, que foi o de propor melhorias na administração tributária do Município

de  Canela  buscando  a  eficiência  na  gestão  tributária  municipal.   Caracterizar  o

sistema de arrecadação do município de Canela, analisar a estrutura administrativa

fazendária, avaliar a situação atual do cadastro imobiliário e o sistema de cobrança

dos  contribuintes  devedores,  foram  os  objetivos  específicos  que  conduziram  a

pesquisa e a elaboração do trabalho. A partir da análise dos dados coletados, foi

possível elaborar conclusões que são apresentadas neste capítulo.

No desenvolvimento do trabalho, surgiram limitações que comprometeram o

desempenho  desejado  e  o  alcance  da  meta  estabelecida,  como:  tempo

disponibilizado à orientação do trabalho de conclusão, relativa demora na entrega de

relatórios  e  dados  pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  falta  de  relatórios

gerenciais específicos, e o fato de os alunos do curso de especialização não serem

da  mesma  cidade  do  Polo  Presencial,  o  que  representou  certa  dificuldade  em

acessar material bibliográfico.

Primeiramente, foi realizado levantamento de referencial teórico que regra a

cobrança de impostos, extraído principalmente da CF, CTN, bem como de teorias,

bibliografias e legislação municipal, apresentado na seção 2. O embasamento legal

local para a gestão tributária e cobrança do IPTU, foi apresentado na seção 3. Na

seção 4, foi apresentada a metodologia da pesquisa. A estrutura administrativa foi

conhecida a partir da seção 5, iniciando com a apresentação do Município. Foram

apresentados  dados  da  estrutura  física  da  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,

histórico  da  arrecadação  do  IPTU,  dados  do  cadastro  de  imóveis  urbanos,

comparativo  dos valores  venais  e de mercado registrados nas ITBIs do primeiro

trimestre de 2015. Ao final  foi  elaborado histórico  da cobrança da dívida ativa  e

procedimento de cobrança via cartório de protesto de títulos.

Quanto ao procedimento de cobrança dos contribuintes devedores, inscritos

em dívida ativa, é possível  observar que o procedimento é eficiente, pois a nova

metodologia tem motivado os contribuintes a procurarem a Prefeitura para negociar

ou quitar seus débitos, sob pena de protesto da CDA.
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Dado  o  número  de  habitantes  e  número  de  imóveis  inscritos,  a  estrutura

administrativa  pode  ser  considerada  insuficiente,  principalmente  no  que  tange  a

equipes de trabalho. Seriam necessários mais servidores com funções direcionadas

à manutenção do cadastro de imóveis,  lotados diretamente no Departamento de

Cadastro Imobiliário. As equipes de trabalho dos demais setores que envolvem a

arrecadação  própria,  no  que  se  refere  a  número  de  colaboradores,  podem  ser

consideradas  inadequadas,  mas  a  crise  econômica  sugere  cautela  com  gastos,

principalmente com pessoal e encargos.

Dado  o  histórico  da  arrecadação  própria,  é  possível  observar  que  há  a

necessidade de verificar as possíveis causas da diminuição da participação do IPTU

na  arrecadação  total.  Como  possibilidade  de  evidenciar  esta  defasagem,  foi

realizado estudo com as guias de ITBI emitidas no primeiro trimestre de 2015. Na

apresentação dos resultados tabulados, foi possível comprovar, que o valor venal

dos imóveis inscritos está muito defasado. O valor de mercado supera em muito o

valor venal que é a base para o lançamento e cobrança do IPTU.

Esta discrepância sugere prejuízo na arrecadação própria.  O Município deve

rever a planta de valores, atualizar o seu cadastro de imóveis e revisar o Código

Tributário Municipal.

Como  proposta  de  melhorias  na  administração  tributária  do  Município  de

Canela, recomenda-se:

Administração Municipal poderá verificar a possibilidade legal, de atualizar os

valores venais de imóveis, a partir de obras de melhorias realizadas. Muitas obras

de melhorias em infraestrutura urbana foram e estão sendo realizadas em várias

ruas da cidade. No desenvolvimento do trabalho, foi possível perceber que não há a

atividade  de  atualização  dos  dados  de  classificação,  na  inscrição  de  imóveis

beneficiados com tais melhorias oportunizadas pelo ente público. Considerando que

o valor de mercado de um imóvel nestas condições passa a ter maior valor numa

transação de venda, seria óbvio compreender que o valor venal também precisaria

de uma correção. 

Indica-se a revisão e a atualização da planta de valores, visando equilibrar o

valor venal dos imóveis, conforme previsto no art. 44 do Código Tributário Municipal

(PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CANELA,  2004),  efetuando  a  reavaliação  dos

preços unitário padrão a cada ano.
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Propõe-se avaliar  a  necessidade  de  melhorar  o  quadro  de  colaboradores,

com nomeações de servidores concursados e treinamento periódico, voltado para as

questões legais, técnicas e de atendimento ao contribuinte.

Indica-se a análise dos investimentos necessários na administração tributária.

A  modernização  da  estrutura  física,  a  aplicação  de  tecnologia  e  um quadro  de

servidores bem preparados,  poderá ser  o diferencial  na melhora da arrecadação

própria  a  curto  e  longo  prazo.  O  investimento  empregado  certamente  seria

compensado com o aumento na arrecadação.

Verifica-se  que  o  Município  de Canela  precisa  reavaliar  os  procedimentos

inerentes à administração tributária, para que não deixe de cumprir com a previsão

legal no que se refere à atualização dos parâmetros de preços, para adequar os

valores venais dos imóveis urbanos à realidade de mercado. Pode-se afirmar que

desde o exercício de 2006 (data da última atualização), as gestões tributárias têm

deixado de observar  a previsão do Código Tributário Municipal,  na realização da

atualização da planta de valores. Este fator é relevante para a promoção da melhora

na arrecadação própria. 

Ações como as citadas acima deverão ser avaliadas para tornar a gestão

tributária mais eficiente e eficaz, promovendo a redistribuição da carga tributária, a

cobrança justa do IPTU devido e a melhora na arrecadação própria.

As medidas sugeridas  poderão fazer  com que a  receita  própria  tenha  um

visível crescimento e se alcance então a eficiência na gestão tributária.

O  crescimento  da  arrecadação  proporcionará  mais  investimentos  para  o

Município,  o aumento do índice de despesa com pessoal,  além de garantir  mais

recursos para as áreas da educação e da saúde.  

Para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação de estudo no impacto financeiro

a  partir  da  atualização  da  planta  de  valores,  utilizando  o  Sistema  Integrado  de

Gestão, com o uso do Geoprocessamento, podendo assim o Município se valer de

um  cadastro  multifinalitário,  com  informações  para  a  área  tributária,  assistência

social,  saúde,  educação,  meio  ambiente,  enfim,  podendo  com  isso  ter  uma

ferramenta  de  gestão  capaz  de  proporcionar  ao  gestor  conhecer  seu  município,

focando investimentos em políticas públicas que sejam de interesse social  e que

venham a refletir positivamente no desenvolvimento econômico da cidade. 
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