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Carta do Presidente
Prezada(o) Municipalista,

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta esta publicação com o objetivo de informar os prefeitos e os gestores que atuam
nas secretarias de Planejamento Urbano e de Finanças sobre a importância
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) como um instrumento de manutenção dos serviços urbanos e financiamento do desenvolvimento local.
A entidade esclarece as principais dúvidas e obstáculos de caráter
técnico e administrativo enfrentados pelas municipalidades, sobretudo pelos Municípios de pequeno porte, para a gestão desse tributo.
Na realização da XX Marcha a Brasília, a entidade espera contribuir
para o fomento de estratégias que aprimorem a eficiência das receitas advindas do IPTU para uma gestão fiscal e urbana integrada, que viabilize
práticas exitosas de desenvolvimento local.
Boa leitura e uma excelente gestão!
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM

Sumário
1.OS 10 MANDAMENTOS MUNICIPALISTAS DO IPTU..................................... 9
2.O IPTU COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.......... 10
3.DÚVIDAS SOBRE A LEGISLAÇÃO DO IPTU................................................. 15
3.1 O que é o IPTU...................................................................................... 17
3.2 Quais são os requisitos mínimos para lançar o IPTU?......................... 18
3.3 Quem paga o IPTU?.............................................................................. 19
3.4 Qual a diferença entre atualizar ou majorar os valores do IPTU?........ 19
3.5 O prefeito e o Poder Executivo local poderão aumentar o valor do IPTU
acima do que a lei municipal vigente estabelece?...................................... 20
3.6 Como é definido o cálculo do IPTU?.................................................... 21
3.7 Como funcionam as alíquotas?............................................................. 22
4.COMO SUPERAR OS OBSTÁCULOS DO IPTU?.......................................... 27
5.BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DO IPTU....................................................... 41
6.CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................. 48
7.BIBLIOGRAFIA.................................................................................................. 49

1. OS 10 MANDAMENTOS
MUNICIPALISTAS DO IPTU
Esta publicação tem como objetivo auxiliar os(as) gestores(as) e
apresentar estratégias para que o seu Município aprimore a gestão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e fomente o desenvolvimento urbano local. Conheça os 10 mandamentos para uma boa gestão do IPTU.
1.

Integrar as ações das secretarias de Finanças e de Desenvolvimento Urbano para a gestão do IPTU.
2. Revisar a lei do IPTU no máximo a cada quatro anos.
3. Implementar metodologia de atualização ou revisão dos imóveis
aderente à capacidade e à realidade local.
4. Estabelecer estratégias de aplicação das receitas do IPTU considerando a diversidade de áreas.
5. Estabelecer estratégias de comunicação com a população sobre a cobrança e a aplicação dos recursos na manutenção e investimentos em infraestrutura urbana.
6. Implementar outros instrumentos urbanos, como a contribuição
de melhoria e a progressividade do IPTU, a partir do aprimoramento de sua gestão.
7. Estabelecer estratégias para reduzir a inadimplência do IPTU
com previsão de parcelamento da dívida.
8. Verificar a viabilidade de instalação de recursos tecnológicos
considerando as condições técnicas e financeiras para a manutenção destes serviços pela municipalidade.
9. Analisar a viabilidade e o volume possível de isenção do IPTU.
10. Viabilizar a revisão do IPTU considerando o custo administrativo
e o montante da receita arrecadadas.
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2. O IPTU COMO
INSTRUMENTO DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é
um dos impostos de competência municipal, isto é, cabe ao Ente municipal
sua instituição e gestão. A arrecadação do IPTU pelas prefeituras implica
uma série de dificuldades de ordem técnica e questões de caráter político, como, por exemplo, problemas com a atualização dos valores referentes aos imóveis, no reajuste das alíquotas e na adoção de medidas para o
enfrentamento da inadimplência.
No dia a dia de uma prefeitura, esses temas são espinhosos, e muitas
vezes, para evitar desgaste político ou manifestação contrária dos munícipes, os Municípios não atualizam ou revisam os valores do IPTU e deixam
de combater a inadimplência. Existem também situações de dificuldades
técnicas, por exemplo, para atualizar os normativos locais do IPTU e assim
aprimorar a gestão do tributo. O resultado é uma baixa arrecadação do imposto, com redução das receitas próprias para a manutenção dos serviços
públicos. Dito de outro modo, os recursos advindos do IPTU ficam muito
aquém do potencial de arrecadação e investimentos do imposto.

10
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Também, existem Municípios que optam em proceder a majoração do imposto e enfrentam dificuldades para a sua aprovação na Câmara de
Vereadores, uma vez que o IPTU é o único tributo local que necessita de sanção pelo Legislativo local, por meio de edição de lei municipal.

A comunidade em geral posiciona-se contra qualquer alteração nos
valores do IPTU, dado o alto viés impopular que o tributo possui em
nosso país, em razão da falta de transparência do uso do recurso
pela municipalidade à sua comunidade, e também pela fragilidade
de comunicação dos Municípios, que não esclarecem suas comunidades sobre a importância do IPTU.

Com o objetivo de auxiliar as municipalidades, a CNM incentiva a revisão do IPTU, uma vez que o tributo é uma importante fonte de recursos,
que podem ser direcionados para a manutenção dos serviços públicos,
como praças, parques e fomento ao desenvolvimento urbano.

Benefícios do IPTU para a gestão e para o desenvolvimento urbano local
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Olá, sou prefeito e meu Município é pequeno. Estamos com
graves problemas nas receitas próprias, sem recursos para
manutenção e investimentos em serviços urbanos. As nossas
receitas do IPTU a cada ano se reduzem mais, as pessoas
não pagam o imposto. Nós resolvemos revisar os valores
e estamos enfrentando problemas e muita reclamação da
população. O que faço para reverter essa situação?

Essas dúvidas são recorrentes no atendimento da área técnica de
Planejamento Territorial da CNM e podem ser também as dúvidas do seu
Município. São várias as dificuldades de uma prefeitura em realizar a gestão do IPTU. A CNM, por meio desta publicação, procura auxiliar os gestores a enfrentar os problemas e encontrar soluções factíveis para a sua
realidade local, bem como alertar os prefeitos sobre a importância do IPTU
como fonte de recursos local para o desenvolvimento urbano.

12

Benefícios do IPTU para a gestão e para o desenvolvimento urbano local

Olá, prefeitos! Eu também fui
prefeito de Mariana Pimentel
(RS), um Município pequeno e,
apesar das dificuldades políticas e
técnicas, sempre procurei adotar
estratégias para o fortalecimento
do IPTU. Compreendo que o IPTU é
um importante tributo para ampliar
as receitas e os investimentos que
podem auxiliar na manutenção dos
serviços urbanos, beneficiando toda
a comunidade. O IPTU também
funciona como um instrumento de
ordenamento dos espaços urbanos,
que, bem gerenciados, podem até
mesmo reduzir a desigualdade social.
O IPTU tem um forte potencial no desenvolvimento urbano, por conta da sua extrafiscalidade, ou
seja, é um instrumento tributário que gera benefícios ao desenvolvimento urbano e ao ordenamento territorial. Integrando as áreas de finanças
e de desenvolvimento urbano local, a prefeitura
terá mais facilidade na gestão do imposto.

Também é uma receita que, se bem gerida pelo Município, não sofre
flutuações abruptas e pode ser convertida em uma importante fonte
de sustentabilidade para a manutenção de parques, praças e investimento em ações de infraestrutura, entre outros.
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Para atualizar os valores ou ampliá-los, é necessário que os Municípios estejam atentos às legislações que disciplinam o IPTU. Alguns dos
problemas enfrentados pelas prefeituras, por
exemplo, quando o Ministério Público questiona
a regulamentação do tributo, se dão em razão
da desconformidade da legislação local com
as diretrizes gerais da União, em outros casos.

Pelo desconhecimento da população sobre a relevância do imposto na composição das receitas locais, vereadores e órgãos do Judiciário podem trazer questionamentos. Por isso, é importante que o
gestor municipal conheça a legislação e sempre adote estratégias
de comunicação com órgãos, comunidade e vereadores, buscando
a transparência e parcerias.

14
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3. DÚVIDAS SOBRE A
LEGISLAÇÃO DO IPTU
A instituição, a implementação e a regulamentação do IPTU devem
ser feitas em conformidade com as legislações que regem a matéria. O
gestor precisa ficar atento às diretrizes, para saber o que tem base legal e
pode ser feito e o que não pode ser adotado pela municipalidade. Essas
legislações também tratam dos deveres do Ente municipal na cobrança do
IPTU e, quando estes não cobram, poderão responder às sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
O instituto do IPTU foi concebido e aplicado desde a primeira Constituição. Até
a Constituição de 1891, cabia aos Estados-Membros a competência de cobrar o
tributo. É com a Constituição Federal de
1934 que o IPTU passa a ser competência
das municipalidades, sendo transferida ao
Ente municipal a competência na cobrança
do tributo aos imóveis e terrenos urbanos.

Na Constituição de 1934, foram instituídos dois tipos de impostos,
quais sejam, o imposto predial para imóveis urbanos e o imposto territorial para terrenos. Foi na Constituição de 1946 que houve a unificação dos tributos sobre os imóveis urbanos, que passou a ser denominado no texto legal como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Benefícios do IPTU para a gestão e para o desenvolvimento urbano local
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi estruturado
o sistema tributário brasileiro, com a previsão de impostos, taxas e
contribuições, bem como a competência dos Entes no que se refere
a cobrança e a delineação do marco normativo sobre cada tributo.
Na atualidade, temos os seguintes normativos
que incidem sobre o IPTU:
¡¡ Constituição Federal de 1988;
¡¡ Código Tributário Nacional (CTN): Lei Federal 5.172/1966;
¡¡ Estatuto da Cidade: Lei Federal 10.257/2001;
¡¡ Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar 101/2000;
¡¡ Código Civil: Lei 10.406/2002.
A consulta ao arcabouço legal é fundamental para a edição de leis,
decretos e normativos locais de forma clara. Na Constituição Federal de
1988, está disposta a competência do Ente municipal para instituir o IPTU
e, em seus arts. 182 e 183, está disposta a progressividade do tributo para assegurar a função social da propriedade.
A respeito da progressividade do IPTU, a Lei Federal 10.257/2001,
conhecida como Estatuto da Cidade, regulamentou os arts. 182 e 183 da
Constituição.
Já a Lei Federal 5.172/1966, conhecida como Código Tributário Nacional, nos arts. 32 e 142, estabeleceu as normas legais para o fato gerador, a base de cálculo do IPTU e os critérios para a cobrança do tributo.
A Lei Federal 10.406/2002, conhecida como Código Civil, procura
disciplinar o que se entende por proprietário e possuidor de bem imóvel,
incluindo a terra e seus componentes, bem como as construções incorporadas à terra em caráter permanente, para orientar a cobrança do IPTU. O
Código Civil também trata das situações de aforamento, por exemplo, os
terrenos de marinha que são sujeitos à incidência de IPTU, embora pertençam a União.
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Por fim, a Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê em seu art. 11 a vedação de transferências voluntárias intergovernamentais para os Municípios que não observarem os
dispositivos da efetividade na arrecadação das receitas.

Portanto, a implementação e arrecadação do instituto IPTU é uma obrigação do Ente municipal.

As dúvidas mais recorrentes
apresentadas à área técnica de Planejamento Territorial da CNM pelos(as) gestores(as) são abordadas a seguir.

3.1 O que é o IPTU

É um imposto que incide sobre imóveis construídos e sobre terrenos
localizados em zona ou extensão urbana. Cabe ao Município a instituição
do imposto.

Benefícios do IPTU para a gestão e para o desenvolvimento urbano local
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Em geral, os gestores compreendem que o IPTU
incide sobre a área urbana do território do Município. A CNM explica que a área urbana é definida pela legislação municipal considerando as
diretrizes federais. No Código Tributário foram
estabelecidos requisitos mínimos para a cobrança do IPTU, ou seja, sem o atendimento destes
requisitos, não existe base legal para o poder local cobrar o IPTU.

3.2 Quais são os requisitos
mínimos para lançar o IPTU?
No artigo 32º do Código Tributário está
sinalizado que, para lançar o IPTU, é preciso
a existência de pelo menos dois requisitos de
melhoramentos, construídos ou mantidos pelo poder público, quais sejam:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
abastecimento de água;
sistema de esgotos sanitários;
rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
¡¡ escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado.
Portanto, sem a existência mínima desses serviços, não há como
lançar o IPTU e, se a prefeitura lançar, estará em desconformidade com
a legislação.

18
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3.3 Quem paga o IPTU?

O proprietário, mas a legislação
também prevê que quem tem a posse
de uma propriedade da casa, prédio ou
terreno em área urbana, como se fosse
proprietário, poderá pagar o tributo.

O proprietário do imóvel pode repassar o pagamento do IPTU aos inquilinos conforme previsto
na Lei do Inquilinato (Lei Federal 8.245/1991) e
disposto nas cláusulas contratuais de locação
do imóvel. No entanto, os locatários não figuram
como proprietários de direito real do imóvel ou
da posse do imóvel.

3.4 Qual a diferença entre atualizar ou
majorar os valores do IPTU?
É preciso compreender que a atualização
do tributo é diferente de majoração.
Para a atualização dos valores do IPTU,
consideram-se os índices oficiais de
correção monetária em conformidade
à base de cálculo, estabelecida na
lei municipal que instituiu o IPTU.
Já a majoração significa aumento do
tributo acima da correção monetária.

Benefícios do IPTU para a gestão e para o desenvolvimento urbano local
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Para majorar o IPTU é preciso a aprovação da
lei municipal, uma vez que o entendimento legal de majoração do IPTU implica a modificação da sua base de cálculo, o que irá torná-lo
mais oneroso. Se houver interesse na redução
do IPTU pelo poder local, também deverá ser
promulgada uma nova lei que explicite a nova
base de cálculo definindo o valor.

3.5 O prefeito e o Poder Executivo local poderão
aumentar o valor do IPTU acima do que
a lei municipal vigente estabelece?
Podem, se houver edição e aprovação
de uma nova lei na Câmara dos
Vereadores. O prefeito e o Executivo
não podem adotar ajuste acima da
correção monetária sem aprovação
da lei na Câmara dos Vereadores,
uma vez que não pode haver
modificação da base de cálculo
do IPTU sem aprovação da lei.

É papel do Município instituir uma legislação clara e coesa das diretrizes tributárias para evitar
equívocos. A responsabilidade é do Município
em dar transparência para a comunidade sobre
o instituto do IPTU e estabelecer ações para enfrentar a impopularidade do tributo.

20
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3.6 Como é definido o cálculo do IPTU?
A base de cálculo do IPTU considera o
valor venal do imóvel, conforme disposto
no Código Tributário. Entende-se por venal
o valor do imóvel nas condições normais
do mercado imobiliário. Podemos, em
uma explicação simplista, definir o valor
venal do imóvel como o valor provável
de venda do imóvel no mercado.

O que define o cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel e as alíquotas estabelecidas na
lei municipal.

Benefícios do IPTU para a gestão e para o desenvolvimento urbano local
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O valor estipulado a ser pago do IPTU é baseado na combinação da
base de cálculo do valor venal do imóvel e a alíquota. Para a estruturação
desses dois elementos no Município, é preciso fazer a avaliação do imóvel,
considerando a infraestrutura e as benfeitorias das construções incorporadas ao solo urbano em caráter permanente, e a estratégia da prefeitura.
Com base nos estudos técnicos, se dimensionará o porcentual da alíquota.

3.7 Como funcionam as alíquotas?
A alíquota será o porcentual aplicado sob
o valor venal do imóvel. O Município pode
estabelecer porcentuais diferenciados de
alíquota para terrenos, casas e comércio,
por exemplo, elevar a alíquota para os
terrenos, adotar alíquotas diferenciadas
considerando o uso e ocupação do solo, a
localização do imóvel ou definir alíquotas
progressivas elevando a alíquota para os
imóveis de maior valor. A estratégia do mais
adequado porcentual ou tipo de alíquota
está relacionada à estratégia da prefeitura,
dos estudos técnicos, metodologia e os
parâmetros estabelecidos no Plano Diretor
e nas leis correlatadas que asseguram
a função social da propriedade.

22
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O Município não pode estimar uma alíquota e sua
progressividade que inviabilize a capacidade contributiva do cidadão, é inconstitucional. Por isso é
necessária atenção para a base de cálculo que
definirá a carga do tributo para o cidadão. É relevante equacionar no Município um porcentual
de alíquota que não seja muito baixa, pois assim
não refletirá a capacidade de custeio de serviços
urbanos e aplicação das receitas advindas do tributo para investimentos, nem muito elevada, pois
interferirá na capacidade contributiva do cidadão
e pode ter caráter confiscatório, em desconformidade, portanto, com os normativos federais.
A Emenda Constitucional 29/2000, autorizou os Municípios a estabelecerem alíquotas diferenciadas para fins de lançamento da progressividade do IPTU. Na publicação sobre IPTU elaborada pelo Ministério das
Cidades (2015), estão explicitadas quais os tipos de alíquotas são possíveis, quase sejam:
¡¡ alíquota proporcional: aplicação do mesmo percentual para qualquer tipo de imóvel;
¡¡ alíquotas diferenciadas ou seletivas: aplicação de percentuais distintos, que podem ser estabelecidos em função do uso ou da localização do imóvel;
¡¡ alíquotas progressivas: aplicação de percentuais distintos que crescem na medida em que aumenta o valor dos imóveis, resultando na
aplicação de percentuais maiores para os imóveis de maior valor.
Um dos elementos mais importante na elaboração dos valores e de-
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finição de alíquotas é o conhecimento do parque imobiliário do Município;
por isso, é fundamental a realização de avaliação dos imóveis com metodologia que resulte em seu mapeamento.
Em geral, o resultado dessa avaliação é conhecida como a Planta
Genérica de Valores (PGV), que viabiliza a instituição de tributos, dentre
eles o IPTU.
A Planta Genérica de Valores (PGV)
é o inventário de cada parcela do território
municipal, com características do imóvel,
área total construída, quantidade de pavimento, uso da construção, localização,
vias, praças, parques, infraestrutura e serviços urbanos, características de depreciação, entre outros fatores que influenciem o valor do imóvel. O levantamento
territorial de cada parcela é de suma relevância para melhor definição do valor venal do imóvel. É o cadastramento, recadastramento e atualização que auxiliará na definição do valor para
cálculo dos impostos, como IPTU e contribuição de melhoria, e na gestão
do parque imobiliário local. Para saber mais sobre a PGV, acesse o Caderno Técnico sobre IPTU: <http://www.capacidades.gov.br/biblioteca>.
A PGV em pequenos Municípios é muito mais que um instrumento
tributário, uma vez que estes apresentam uma baixa capacidade institucional e enfrentam dificuldades de acessar recursos estaduais e federais
para aprimorar sua gestão. Aproximadamente 68% dos Municípios têm
população inferior a 20 mil habitantes, portanto a incidência do plano diretor e de outras leis urbanísticas são mínimas nessas localidades. Assim, a
PGV tem um enorme potencial de ser um dos principais instrumentos para direcionar o planejamento e o ordenamento do território em relação ao
uso e à ocupação do solo, para diagnosticar as áreas que são providas
de infraestrutura e serviços públicos e para registrar a localização e o perfil dos imóveis. A CNM considera que a PGV, se bem administrada pela
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localidade, pode auxiliar a gestão municipal no melhoramento das ações
de regulação do solo urbano.

Quanta informação importante
sobre legislação!

Vou ligar para os
meus secretários!

As orientações são importantes, mas tenho uma dúvida! Como
superar os desafios de atualizar e mapear os imóveis no meu
Município? A PGV tem mais de 40 anos, não sabemos como
atualizar a PGV, não temos dados e histórico no Município dos
imóveis. Não temos dinheiro para contratar consultoria! Minha
equipe é pequena! E vou enfrentar resistência da população
e da Câmara de Vereadores. Minha popularidade vai cair.
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Nós também teremos esses
problemas, por isso pensamos
em deixar para a próxima
gestão essa importante ação.

Prefeitos, recomendamos a todos
que revisem o tributo, não deixem
para a próxima gestão. Esses
problemas serão enfrentados por
todos os prefeitos, nem tudo é
fácil em uma gestão. Saibam
que existem estratégias para
superar essas di culdades, e temos
ótimos exemplos de pequenos
Municípios que atualizaram ou
revisaram a PGV e o IPTU e
assim aumentaram a arrecadação
própria. E ainda ganharam prêmios de boa prática em gestão!

Vamos conversar um
pouco sobre as estratégias
para superar os desa os de
implementar/revisar o IPTU!

26
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4. COMO SUPERAR OS
OBSTÁCULOS DO IPTU?
Um dos grandes problemas que as prefeituras enfrentam quando iniciam o processo de revisão do IPTU é que em muitos casos o tributo não
foi atualizado ou revisado por um longo período. Existem situações em que
o tributo nunca foi revisado, é fato comum nas pequenas municipalidades.
Uma das primeiras estratégias é estabelecer períodos de atualização do tributo considerando os valores oficiais da correção monetária e
ciclos de revisão da lei, como, por exemplo, no início de cada gestão, a
cada dois anos ou, no máximo, a cada quatro anos. Nesses ciclos é feita
uma avaliação geral do tributo, da sua base de cálculo. Não existe uma diretriz federal que oriente os Municípios a estabelecerem o prazo-limite de
revisão do tributo, mas as legislações locais podem ser aprimoradas em
conformidade as normas federais.
Esses ciclos evitam reajustes muito altos após longos períodos.
O que em geral acontece é que a comunidade paga um valor desatualizado, e, quando ele aumenta muito e repentinamente, isto provoca reações
e críticas dos munícipes.
Longos períodos sem avaliação ou revisão do
IPTU revelam ineficiência na administração local e pouca comunicação com os munícipes,
por isso a insatisfação da comunidade. A falta
de comunicação e de transparência são fatores
problemáticos que impactam negativamente a
atividade de qualquer gestor(a) ao propor a revisão do tributo.
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Não é fácil para um(a) gestor(a), após um longo período sem atualização ou revisão da base de cálculo, iniciar o processo de revisão. As dificuldades são ainda maiores na gestão do tributo em pequenos Municípios, em razão do pequeno número de profissionais no corpo técnico, de
sua necessidade de capacitação, da seleção de metodologia para a avaliação dos imóveis e da proximidade política do gestor nestas localidades.
A depender da situação, o custo administrativo de uma revisão do tributo
pode superar as expectativas de receitas que podem ser arrecadadas. Assim, é fundamental conhecer a capacidade institucional e administrativa
do Município para revisar o tributo, considerando o custo administrativo,
seja na seleção da metodologia, seja na utilização de um sistema
informatizado.
Para os Municípios de pequeno porte, mapear e
avaliar o seu parque imobiliário e estimar o valor venal é
um grande desafio. Por isso, a CNM aponta como solução a busca de parcerias com universidades, institutos
de tecnologia, institutos federais e centros de ensino
locais nos cursos de engenharia cartográfica e arquitetura e urbanismo, entre outros. Também é importante
verificar os dados na Caixa Econômica Federal sobre os imóveis que foram
financiados em determinado período no Município. Outra ação relevante
é que a equipe da prefeitura mapeie a expedição de cartas de habitação
(habite-se), registros e aprovação dos loteamentos e desmembramentos
nos arquivos e no cartório de imóveis, além de integrar os registros dos
Cadastros de Contribuintes Mobiliários (CCM) com o Cadastro de Contribuintes do Imobiliário (CCI) e de realizar visitas técnicas nas localidades.
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Excelentes dicas de como
buscar as informações,
muitas vezes não sabemos as
possibilidades que temos, essas
orientações ajudam bastante
os pequenos Municípios e
otimizam recurso e tempo.

Tenho uma dúvida. Após o
mapeamento da situação dos
imóveis, a minha equipe terá
dificuldades, por exemplo,
para traduzir esses dados e
informações e viabilizar a
atualização ou revisão do IPTU?

Prefeito, o mapeamento do parque
imobiliário é um passo importante,
mas é preciso ir além! Traduzir esse
diagnóstico em documentos técnicos,
estabelecer metodologia de avaliação
para a revisão do IPTU para tramitar
o projeto na Câmara dos Vereadores,
definir o valor venal dos imóveis,
alíquotas, formas de lançamento,
arrecadação, cobrança, gestão, previsão
de atualização em médio prazo, otimizar
o trabalho das secretarias de Finanças
e de Desenvolvimento Urbano. Existem
várias ações, que podem ser realizadas
em médio prazo, conforme a capacidade
e a realidade do Município. Uma dica fundamental é que essas
informações precisam resultar no produto final que é conhecido como
PGV e no projeto de lei que detalhará a base de cálculo do IPTU.
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Isso! Como chegamos ao resultado da avaliação do parque imobiliário?

Prefeito, para chegar ao resultado será necessário priorizar as
variáveis mais significativas no seu Município, pois você poderá ter
fatores que serão limitantes, pela ausência de dados e recursos.
Você terá que priorizar junto com a equipe técnica e justificar as
escolhas. É preciso explicitar que avaliações de imóveis para fins
de instituição ou revisão de tributo implicam investimentos que
muitas vezes as prefeituras de pequenos Municípios não possuem.
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Essa é minha realidade! Como posso adotar uma revisão necessária
para a gestão tributária e urbana em meu Município, se não
tenho recursos e equipe técnica que desenvolva essas ações?

Para os pequenos Municípios as soluções são parcerias
com universidades, apoio das entidades municipalistas
regionais e criação de consórcios de desenvolvimento
urbano, pois estes otimizam os custos administrativos.
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A criação de consórcios aumenta a eficiência dos serviços e otimiza
os custos. Se o seu Município enfrenta dificuldades para revisar e implementar uma legislação urbana, revisar planos urbanos, atualizar a planta
genérica de valores, pode verificar se essa também é a situação dos Municípios vizinhos e, junto com eles, fomentar ações com a instituição de um
consórcio de desenvolvimento urbano. Juntos os Municípios podem fazer
mais pela sua comunidade e desenvolvimento local!
A CNM tem um site que orienta as prefeituras
sobre o tema de consórcios públicos intermunicipais.
Conheça mais acessando o portal da CNM: <http://
www.consorcios.cnm.org.br/index.php>.

Agora, compreendo a legislação, as estratégias e as opções
para revisar a parte técnica que envolve o IPTU. Mas
como eu minimizo a insatisfação da comunidade e dos
vereadores, que nem sempre entendem que essa revisão
é fundamental para as finanças da prefeitura?
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Prefeito, o povo e os vereadores precisam ser parceiros. Vou
começar com uma pergunta: vocês acreditam que é uma ação
positiva que uma prefeitura revise o imposto e o povo apenas
tenha conhecimento ao receber o boleto de pagamento?

É disso que estou falando, é algo necessário,
mas a comunidade não entende.
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A questão nesse caso é melhorar a comunicação da prefeitura com
a comunidade. Não é transparente e tampouco comunicativo que
esse tipo de ação (revisão do IPTU) ocorra e a comunidade só
tenha conhecimento por meio da mídia, ou que receba o boleto sem
explicações claras do cálculo que resultou no novo valor a ser pago.
Se os gestores adotarem estratégias mais claras de transparência
e controle social, os conflitos e reclamações serão reduzidos.

E como podemos fazer isso?
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Melhorando a comunicação com a população, com informes
no rádio, na TV, se houver orçamento para a promoção de
campanhas, flyers, sinalizando como o IPTU é significativo para a
manutenção dos serviços urbanos, que é uma receita importante
para a prefeitura, e que o povo tem responsabilidade nesse
financiamento. Esclarecer a população sobre datas, prazos e formas
de pagamentos do IPTU, com campanhas contínuas para envolver
a comunidade. Prefeitos, vocês já adotaram essas estratégias?

Não, apenas enviamos o boleto da cobrança!
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Essas estratégias minimizam conflitos, e vocês podem ir além, por
exemplo, ampliando a participação da comunidade, que o povo indique
onde as receitas poderão ser aplicadas, de forma prioritária! Assim, a
comunidade tem conhecimento e participação na forma de aplicação do
recurso. Alguns Municípios já definem porcentuais e projetos que podem
ser direcionados pela comunidade para utilização dos recursos advindos
do IPTU. Um dos resultados é a queda no índice de inadimplência.

Outra ação importante se dá após o pagamento do IPTU: a
prefeitura pode publicizar de que forma o recurso foi investido!
É fato recorrente as prefeituras não comunicarem de que forma
o recurso foi aplicado, e isso gera insatisfação na população,
que paga pelo imposto e não sabe como foi usado. Melhorar a
transparência e o controle social favorece a redução de conflitos.
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A superação de resistências e de divergências políticas na Câmara
dos Vereadores requer estratégias do Executivo municipal e do(a) prefeito(a) durante todo o processo de revisão do tributo e não apenas quando
o projeto de lei será votado.
Uma das estratégias para convencer os vereadores sobre a importância de revisão da lei do IPTU
é demonstrar o impacto financeiro, a perda de receitas que ocorre no Município em razão da desatualização do tributo. Também é importante que o Executivo municipal adote estratégias de comunicação
e de transparência no cálculo e no uso dos recursos, procurando esclarecer e buscar apoio da Câmara de Vereadores, que precisa, também, ser
parceira do Executivo no corpo a corpo de esclarecimentos com os munícipes. É preciso esforço político e concentração para dirimir os conflitos,
promovendo audiências de debate e esclarecendo onde serão investidos
os recursos do IPTU, bem como a necessidade de sua revisão. Não apenas com os vereadores, e também com a população e com a mídia local.
Portanto, a proposição de comissões, audiências e grupos de trabalho é
estratégia fundamental para aprimorar o diálogo na esfera política que envolve a aprovação da revisão da lei do tributo.
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Estou convencido da necessidade e das formas de minimizar
os conflitos. Tenho interesse sobre como fazer a população
direcionar os investimentos dos recursos do IPTU!
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Estou convencido da
necessidade de enfrentar
esse problema em
meu Município.

Eu também, e iniciarei uma agenda
política e uma técnica. Na agenda
técnica, minha equipe estará em
contato contínuo com a CNM
para avançar na documentação.

Nós também!
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O objetivo da CNM é fortalecer os Municípios e capacitálos. Então, para encerrarmos o nosso atendimento, entrego
para vocês os 10 mandamentos municipalistas para uma boa
gestão local do IPTU e algumas boas práticas de Municípios de
pequeno e médio porte que melhoraram a gestão do IPTU.
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5. BOAS PRÁTICAS NA
GESTÃO DO IPTU

As boas práticas na gestão do IPTU revelam a capacidade criativa
e de inovação dos(as) prefeitos(as) e gestores(as) para enfrentar os desafios que envolvem a revisão, a implementação e a gestão do IPTU. Uma
boa prática não está necessariamente vinculada ao montante de recursos
disponíveis nos cofres municipais; uma boa prática vincula-se à capacidade de transformar a realidade local utilizando estratégias de inovação,
por exemplo, integração de setores da prefeitura, fortalecimento de mecanismos de transparência e controle social da sua comunidade, parcerias e consórcios, ações que otimizam os recursos e aprimoram a gestão.
Sabemos que as receitas advindas do IPTU não possuem destinação
específica. No entanto, integrar as receitas desse tributo com a manutenção e os investimentos públicos vinculados ao desenvolvimento urbano revela-se promissor, conforme pode ser observado nos casos selecionados.
Por isso, essa publicação incentiva que as prefeituras, ao melhorarem a gestão do tributo, possam direcionar suas receitas para o desenvolvimento urbano. Além de minimizar os conflitos que circundam esse imposto,
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a arrecadação direcionada ao desenvolvimento urbano local tem impacto
direto e visibilidade para a sua comunidade, fortalecendo a transparência
e os mecanismos de controle social, que precisam estar incluídos em uma
grande ação de comunicação da municipalidade.
Nessa linha, apresentamos projetos de gestão do IPTU de Municípios de médio e pequeno porte. A seleção dos Municípios considerou a
diversidade regional e o porte populacional. De nada adiantaria trazer aos
gestores boas práticas de grandes capitais e Municípios que já apresentam uma boa infraestrutura de quadro técnico e capacidade institucional
na gestão do IPTU. Essas boas práticas dificilmente poderiam ser ajustadas a realidade dos pequenos Municípios em razão da baixa capacidade
institucional e da complexidade de gestão do IPTU nas grandes cidades.
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População: 56 mil habitantes
Ação: sancionada lei municipal, em 2016, que prevê descontos de
até 15% no valor do IPTU para moradores que adotarem ações de preservação do meio ambiente e economia de água em suas moradias.
Com o IPTU Verde, o benefício será de 3% para cada uma das cinco
práticas previstas, quais sejam: aproveitamento da chuva, reúso de água
tratada, conservação da permeabilidade do solo, uso de energia solar e
plantio de árvores nas fachadas.
Objetivo: incentivar o pagamento do IPTU e sua vinculação à sustentabilidade, uma vez que o Estado de São Paulo enfrenta uma grave crise
hídrica, sobretudo no que tange as áreas urbanas dos Municípios.
Resultados: o desconto nessa situação tem uma finalidade positiva
para o meio ambiente e toda a comunidade!
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População: 51 mil habitantes
Ação: criação do IPTU Verde com a Lei Municipal 236/2013, que estabeleceu as seguintes medidas que podem ocasionar redução no IPTU.
¡¡ Sistema de captação de água da chuva – 1%.
¡¡ Sistema de reuso da água – 1%.
¡¡ Sistema de aquecimento hidráulico solar – 2%.
¡¡ Calçada ecológica – 3%.
¡¡ Permeabilidade do Solo – 3%.
Objetivo: fomentar medidas de preservação, proteção e recuperação do meio ambiente. A ação reduzirá o IPTU aos proprietários de imóveis
que adotarem medidas que favoreçam a preservação do meio ambiente.
Resultados: o Município está entre os primeiros colocados no ranking dos Municípios Verde/Azul do Estado de São Paulo há quatro anos
consecutivos.
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População: 279 mil habitantes
Ação: a prefeitura de Palmas tem realizado importantes ações na área
de desenvolvimento urbano nos últimos cinco anos, como a revisão do plano diretor e da legislação corretalata. Também adotou estratégias para revisão na base de cálculo do IPTU atualizando a PGV no ano de 2013, para
vigência da nova base de cálculo no ano de 2014, e no ano de 2016 existia
a expectativa de nova revisão da PGV. As ações no campo da legislação
urbana viabilizaram a implementação do instrumento do Parcelamento Edificação e Utilização Compulsórios (Peuc) e da progressividade do IPTU.
Resultados: aprimoramento e integração na gestão dos órgaos,
melhoramento nos sistemas admnistrativos, ampliação na arrecadação do
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IPTU, investimentos em desenvolvimento urbano, campanhas publicitárias
orientando a população da relevância do IPTU no desenvolvimento local e
adoção da progressividade do IPTU para fomentar o melhor uso do imóvel
conforme a disposição do plano diretor.

População: 323 mil habitantes
Ação: programa Bairro Melhor, lançado em 2014. O programa permite que o cidadão destine até 50% do seu Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para um projeto de interesse público e uso coletivo e fomenta
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a participação popular no direcionamento dos recursos para o desenvolvimento urbano.
Objetivo: fortalecimento da participação popular na gestão do IPTU
– a população prioriza os projetos a serem desenvolvidos em sua cidade.
Resultados: desenvolvimento de ferramentas de fortalecimento de
controle social com o programa Bairro Melhor.
Ferramentas de Demandas Coletivas
- Orçamento Participativo
- Plenárias de Serviços Públicos
- Polígonos Empresariais
- Bairro Melhor
Ferramentas de Demandas Individuais
- Prefeito na Estação
- Prefeitura na Rua
- Audiências Públicas
Ferramentas de Concertação
- Casa dos Conselhos
- Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Ferramenta de Colaboração
- Ágora em Rede
Em 2015, oito projetos foram contemplados pelo programa, e, no ano
2016, dez projetos foram selecionados. As iniciativas do ano de 2015 foram
apresentadas por 23 entidades, que participaram inscrevendo projetos.
Aproximadamente 2.800 cidadãos participaram, aportando recursos aos
projetos. Ao todo, oito projetos foram habilitados para receber investimentos.
O Município está entre os primeiros colocados há quatro anos consecutivos no ranking dos Municípios Verde/Azul do Estado de São Paulo.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) espera que as orientações desta publicação possam esclarecer dúvidas sobre a relevância de
aprimorar a gestão do IPTU e apontar soluções para as pequenas municipalidades. A CNM possui um setor específico de suporte em planejamento territorial e implementação dos instrumentos urbanísticos, que orienta
os Municípios sobre as formas mais eficientes e viáveis a serem adotadas.
A entidade coloca-se à disposição para todo e qualquer auxílio. Entre em
contato pelo e-mail habitacao@cnm.org.br.
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