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Em 2013, a prefeitura de Venâncio Ai-

Entre as condições estabelecidas

res/RS fez a revisão da planta genérica

para obtenção do desconto, vale

do Munícipio, que não era feita há mui-

destacar algumas práticas estipu-

tos anos. Com isso, a cobrança do Im-

ladas para os munícipes:

posto Predial Territorial Urbano (IPTU)
precisou ser reajustada, causando
insatisfação à população. O reajuste
no tributo, em alguns casos, chegou a
600%, uma vez que os valores estavam

zz manutenção e a arborização do
passeio público;
zz conservação da permeabilidade
dos lotes;

desatualizados desde 2005.

zz captação da água da chuva em
cisternas;

Diante deste cenário, a administra-

zz destinação de resíduos orgânicos
em composteiras;

ção municipal começou a estudar
formas de enfrentar o problema e,
em 2017, lançou o Programa IPTU
Mais. Pela proposta, que estimula
uma atitude ambiental positiva, é
possível obter desconto de até 50%
no IPTU anual, considerando também os abatimentos da Cota Única e
do programa Bom Pagador.

zz sistema de aquecimento hidráulico solar;
zz sistema de energia fotovoltaico;
zz utilização de energia passiva
(que não necessita de equipamentos específicos);
zz limpeza anual de fossa séptica.

A iniciativa em duas páginas

Para obter o abatimento, os inte-

to automático de 50%.

ressados reportam à prefeitura as
práticas adotadas e aguardam o

No começo, a gestão municipal

parecer da Comissão de Avaliação,

teve receio de que os abatimentos

que verifica a veracidade e eficiên-

do IPTU Mais pudessem impactar

cia das medidas informadas. Após a

negativamente o orçamento do

análise, o munícipe tem a liberação

Município. No entanto, de acordo

proporcional do desconto, de acor-

com a prefeitura, com as medidas

do com tabela predefinida.

adotadas pela população é possível reduzir gastos com outros

Além da população urbana, mora-

serviços, como a coleta de lixo, a

dores de oito distritos antes consi-

manutenção do passeio público e

derados zona rural, antes conside-

o abastecimento de água.

radas zona rural ou interior, foram
beneficiados pelo programa. Para

Mais do que o desconto, o ponto

essa parcela da população, que an-

forte da ação é reconhecer e es-

tes da revisão da planta não pagava

timular práticas ambientais, tor-

o tributo, foi concedido um descon-

nando a administração mais participativa.

Municipalista,
Em sua terceira edição, o Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores,
que integra o Projeto UniverCidades,
desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o
apoio financeiro da União Europeia
no Brasil, mostra que, apesar de
qualquer cenário desafiador, é possível encontrar exemplos de práticas
municipalistas bem-sucedidas em todas as regiões do país.

Carta do Presidente

As dez experiências finalistas deste ciclo do Prêmio (20192020) refletem a jornada de Municípios brasileiros na busca por soluções, de toda ordem, para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes. Com o apoio de centros de educação e pesquisa, da iniciativa privada, de outros Municípios
e da população, muitos deles inovaram e iniciaram uma
trajetória de transformação e, por isso, a importância de
reconhecer e disseminar essas boas práticas.
Neste guia de reaplicação, o projeto IPTU Mais mostra
como o Município de Venâncio Aires/RS incentivou boas
práticas ambientais, por meio da redução do tributo aos
munícipes que adotassem medidas mais sustentáveis em
suas casas. Assim como outras iniciativas desta Coleção,
a prática reforça a ideia de que sempre há como fazer
mais e melhor.
Nas próximas páginas desse guia, integrante da Coleção
UniverCidades, esperamos que prefeitas e prefeitos de
todo o país possam se sentir inspirados para também colocar em prática as suas ideias inovadoras.
Uma ótima leitura e uma excelente gestão.
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais
de aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para
atender as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar
economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste
contexto, as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais, a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa
da CNM de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras de administração municipal, centradas no
desenvolvimento equitativo e inclusivo. Nossas parcerias
visam somar esforços com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que
participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão
suas experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil
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O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e sempre com o apoio financeiro
da União Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou
em Prêmio MuniCiência, com duas edições previstas: em
2017/2018 e 2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Nas palavras do prefeito de Venâncio Aires, Giovane
Wickert:

“No meu entendimento, oferecer
aos cidadãos uma solução que
contribua para a diminuição do
impacto da correção da planta
genérica de valores é algo a ser
reaplicado por outros Municípios”
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CIHE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir
as práticas e a quem se
destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos
Municípios – por meio de guias como este – um leque de
alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações e fomentar a implementação de boas práticas na
gestão municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para
que a inovação na gestão municipal possa ser vista
como ciência, ou seja, um conhecimento adquirido por
meio do estudo e da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de
sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as) municipais e toda sua
equipe. Esses dados têm um caráter específico: não
são teóricos, pois se originam das práticas identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão
pública e oferece instrumentos para que as ações possam
ser executadas.

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

O guia pretende fornecer subsídios
para inspirar a gestão na reaplicação
– não a simples replicação – do projeto, uma vez que se considera cada
Município como uma realidade única,
especial, com características socioeconômicas e culturais ímpares. Em
resumo, não se pode comparar um
Município com outro na base do conceito falso de que “é tudo a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o termo reaplicar ao termo replicar.
Os três entes da Federação – municipal, estadual e federal
–, de modo geral, utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer
que se identifica uma lógica na definição dos objetivos, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Neste guia essa referência não será utilizada. A iniciativa
inovadora será um programa ou um projeto conforme determinação do órgão municipal responsável pela proposta.
Nas páginas finais, o guia apresenta um índice remissivo,
para que os leitores possam ir diretamente aos assuntos
que lhe despertem maior interesse ou que exijam uma segunda consulta.
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O Município de
Venâncio Aires/RS
Os índios foram os primeiros a habitar a região em que
hoje se localiza o Município de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Já no século XVIII as autoridades portuguesas
estimularam o povoamento de todo o estado, concedendo sesmarias aos colonizadores. À época, luso-brasileiros
ocuparam o território, desenvolvendo atividades como a
pecuária extensiva, o extrativismo de madeira e erva-mate
e o plantio de alimentos para consumo próprio.
A partir de 1853, alguns donos de sesmarias passaram a
lotear as terras, transformando-as em colônias exploradas
por outros imigrantes. Os novos moradores se dedicavam
à agricultura e foram responsáveis pelo início das colônias
que ainda hoje permanecem no local. Os italianos, embora
menos numerosos que os portugueses e alemães, também
se fixaram no Município.

Produção rural em
Venâncio Ayres/RS,
2019
Fotos: CNM/
UniverCidades

Até a emancipação, a área onde está o Município pertenceu a Rio Pardo, Triunfo, Taquari e, finalmente, Santo
Amaro – hoje distrito de General Câmara. A localidade foi
elevada à categoria de vila em 30 de abril de 1891, já com
o nome de Venâncio Aires, obtendo sua autonomia político-administrativa por meio do Ato nº 371, assinado pelo
então vice-governador Dr. Fernando Abbott.
O Município de Venâncio Aires recebeu esse nome dos
republicanos rio-grandenses como homenagem ao advogado abolicionista e precursor das ideias republicanas
Venâncio de Oliveira Ayres, nascido em Itapetininga, São
Paulo, e radicado no Rio Grande do Sul.
O Município é considerado a capital nacional do chimarrão, devido à sua produção de erva-mate, além de ser
um dos maiores produtores de fumo do Brasil. Segundo
dados de 2018 da
Secretaria Municipal
da Fazenda, mais de
60% da economia do
Município está na
indústria, com destaque para o setor
tabacaleiro (53,76%),
frigorífico (8,62%) e
metalmecânico e refrigeração (7,33%).
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Dados do Município
Venâncio Aires/RS

zz POPULAÇÃO ESTIMADA: 71.554 habitantes.
zz DISTÂNCIA DA CAPITAL: 104,2 km.
zz ÁREA: 771,806 km2.
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 92,7 hab/km2.
zz CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 4322608.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude: -29,6148016;
Longitude: -52,1936768;
Altitude: 210m.
zz GENTÍLICO*: Venâncio-Airense.
zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO: 30 de abril 1891.
zz DATA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 11 de maio.
zz PADROEIRA DA CIDADE: São Sebastião Mártir.
zz CLIMA: Subtropical-úmido.
zz ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Indústrias tabacaleira, metalomecânica e de refrigeração comercial, frigoríficos, pequenas
propriedades rurais e comércio.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): 0,712.
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zz ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
»» Igreja São Sebastião Mártir
Considerado um dos maiores templos católicos no estilo neogótico da América Latina, a Igreja também é a
principal edificação de Venâncio Aires. Projetada pelo
arquiteto alemão Simão Gramlich, em 1927, homenageia o padroeiro do Município, São Sebastião Mártir.
»» Museu de Venâncio Aires
Fundado em 26 de outubro de 1994, o Museu tem
acervo formado por arquivos, jornais, revistas,
discos, vestimentas antigas, entre outros artigos
históricos. A administração é do Núcleo de Cultura
de Venâncio Aires.
»» Parque Municipal do Chimarrão
O Parque Municipal do Chimarrão, que abrange uma
área de cerca de 26 hectares, é um complexo destinado ao lazer entre outras atividades da população.
Sedia eventos como a Festa Nacional do Chimarrão
(Fenachim), rodeios e ações esportivas.
Venâncio Aires, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

zz FESTAS QUE SE DESTACAM:
»» Festa Nacional do Chimarrão
Criada em 1986, a festa destaca a cultura da erva-mate
e o hábito gaúcho de preparar e degustar o chimarrão.
Reúne exposições industriais e comerciais, apresentações
artísticas e eventos esportivos.
»» Festa de São Sebastião Mártir
Considerado o maior evento religioso de Venâncio Aires, a
festa em homenagem ao padroeiro reúne toda a comunidade em uma programação que envolve diversas atividades. Entre elas, missa campal, procissão e ações culturais
com apresentação de bandas musicais.
»» Agrofeira, Festival do Churrasco e Chimarrão
Com o propósito de enaltecer as tradições regionais, a
festa mobiliza toda a cidade em torno de uma extensa
programação. Exposição de animais, feira de artesanato,
almoços e jantares, que tem no churrasco a atração principal, fazem parte do cronograma.
»» Festival de balonismo
Promovido no Parque Municipal do Chimarrão, o festival
conta com exibições de balões, shows musicais, feira de
artesanato e outros produtos. Em geral, são três dias de
festa, que também atrai visitantes de fora do Município.
zz IMPRENSA LOCAL:
Jornal Folha do Mate, Jornal Olá, Jornal Nossos Valles, Rádio
Terra FM e Rádio Venâncio Aires AM
Fonte: sites do município, da CNM e outras fontes diversas.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de seu
nascimento ou residência.
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Hino de Venâncio Aires/RS
(Letra e Música - Selita Dalmás)

Ó salve Venâncio Aires

Nos teus campos tão belos, imensos

Belo recanto do Brasil

Onde cresce o fumo, o erval

Salve a capital do ouro verde

Na indústria, no teu progresso

Tua glória é sempre progredir

Tu serás do Rio Grande o fanal

Tua terra formosa, vibrante

Na cidade, na vila, no campo

Traz latente a semente feliz

Sob o brilho do céu cor de anil

No trabalho do povo ativo

O teu povo labuta confiante

Ela brota e produz cem por um

Esperando um risonho porvir

Igreja São Sebastião Mártir,
Venâncio Aires/RS, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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Organograma da iniciativa

GABINETE
DO PREFEITO

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

IPTU MAIS

CIDADÃO
CONTRIBUINTE

ASSESSORIA DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a prática aqui apresentada e a possível reaplicação em seu Município. Responda às perguntas abaixo e anote quantas vezes você
respondeu “sim”. Cada “sim” representa, hipoteticamente
falando, 10% de possibilidade para uma tomada de decisão
bem-sucedida, em seu Município, voltada para cobrança do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
1. Você entende que a administração municipal deve agir
prontamente para solucionar problemas vinculados a
cobrança de tributos?
2. Em sua gestão, é viável reduzir a arrecadação de impostos, sem que haja impacto negativo no orçamento?
3. Existe, no âmbito das secretarias e órgãos municipais,
interesse em cooperar com a mudança na cobrança
de tributos e consequentemente encontrar outras
fontes de arrecadação para a manutenção dos serviços
públicos?
4. Na sua opinião, é importante priorizar ações que minimizem impactos no meio ambiente?

5. No seu Município, as instâncias da sociedade civil organizada participam da formulação e implementação
de políticas públicas?
6. Em sua gestão, você entende que pode ser necessário
promover mudanças jurídicas para viabilizar políticas
públicas?
7. A sua gestão estimula o interesse da população em
adotar práticas mais sustentáveis como a criação de
composteira e captação de energia solar?
8. Você acredita que é possível construir uma base de
dados e indicadores capaz de orientar as decisões
dos(as) gestores(as) do Município?
9. Em sua opinião, exemplos de outros Municípios servem
de referência para solucionar problemas da sua gestão?
10. Você acredita na importância da manutenção de políticas públicas, independente da mudança de gestão do
Município?
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IPTU Mais
VENÂNCIO AIRES/RS

INSPIRAÇÃO

Sem reajustes desde 2005, a Prefeitura de Venâncio Aires/
RS fez a reavaliação de sua Planta Genérica de Valores, em
2013, o que gerou aumento da cobrança do IPTU do Município e consequente descontentamento da população.
Para enfrentar o problema, a administração municipal
iniciou, em 2017, o programa IPTU Mais, cujo objetivo era
amenizar os gastos dos contribuintes com o tributo e mobilizar os munícipes, especialmente os que residem em
perímetro urbano, sobre questões socioambientais.
A revisão da planta impactou também 40% da população
alocada em área rural. Sendo esses munícipes afastados
de diversos serviços públicos, suas demandas eram diferentes em relação aos moradores da região central. A iniciativa, entretanto, deveria contemplar toda a população.
A criação do IPTU Mais exigiu da prefeitura a busca
por projetos de referência, que pudessem se adequar

à realidade de Venâncio Aires. À época, foi identificada
apenas uma iniciativa em Salvador/BA que contemplava
novas construções, mas não se aplicava a imóveis pré-existentes.
A gestão municipal também teve o desafio de analisar a
legalidade, o impacto financeiro e a possibilidade de criação de uma lei capaz de regulamentar todo o processo. A
concessão de descontos não poderia prejudicar a receita
de Venâncio Aires.

Área rural em
Venâncio Aires/RS,
2019
Foto: CNM/UniverCidades
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ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

A Lei nº 6.044/2017 é a verdadeira institucionalização do
Programa IPTU Mais, porém outros recursos foram necessários para o desenvolvimento completo da iniciativa.
Um exemplo é a Comissão de Avaliação do Programa IPTU
Mais, criada para analisar as solicitações de descontos
oferecidos e a responsável pela verificação dos documentos enviados pelos munícipes. A comissão foi instituída
por meio da Portaria nº 24.182/2017.

Reprodução parcial
da Portaria Nº
24.182/2017
Fonte: Prefeitura de
Venâncio Aires
https://www.venancioaires.rs.gov.br

No ano seguinte, a gestão municipal editou o Projeto de
Lei Complementar 005/2018 e o Decreto nº 6.336/2018, que
alteraram a Lei nº 6.044/2017, a fim de adequar a regulamentação da tramitação administrativa e definir parâmetros para concessão dos descontos previstos no programa.

Reprodução parcial
do Projeto de Lei
Complementar Nº
005/2018
Reprodução parcial
do Decreto Nº
6.336/2018
Fonte: Prefeitura de
Venâncio Aires
https://www.venancioaires.rs.gov.br
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Em 2019, a fim de aumentar as adesões ao IPTU Mais, a
avaliação anual do Programa sinalizou pelo abrandamento de algumas exigências. Em 2018, por exemplo, havia
necessidade de apresentar uma cópia atualizada da matrícula do imóvel, o que se mostrou bastante dispendioso
ao contribuinte. Esse requisito caiu, mas ainda é exigido
que a matrícula esteja de acordo com a construção.
Também foi proposto não solicitar mais as Anotações de
Responsabilidade Técnicas (ART), e sim utilizar notas fiscais
e fotografias que comprovem itens como energia fotovoltaica. Os apontamentos da avaliação anual foram endereçados por meio de alterações no texto da legislação. Assim,
foi editado o Projeto de Lei Complementar n° 023/2019.

Reprodução parcial
do PLC Nº 023/2019
Fonte: Prefeitura de
Venâncio Aires
https://www.venancioaires.rs.gov.br

No mesmo ano, por meio da Portaria nº 26.816/2019, foram reconduzidos servidores para a Comissão de Avaliação do Programa IPTU Mais.

Reprodução parcial
da Portaria Nº
6.336/2018
Fonte: Prefeitura de
Venâncio Aires
https://www.venancioaires.rs.gov.br

CONTEXTO DO MUNICÍPIO QUANDO A INICIATIVA FOI
IMPLEMENTADA

Em 2013, após a reavaliação da Planta Genérica de Valores,
a administração municipal de Venâncio Aires reajustou a
tabela de cobrança do IPTU. Como já fazia alguns anos que
o procedimento não era refeito, a revisão acabou gerando
um aumento bastante significativo no tributo.
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“Em 2014, foi um grande alvoroço na cidade quando as pessoas
começaram a saber os índices de
aumento. Tivemos casos em que o
aumento do IPTU chegou a 600%.
Foi muito impactante. Isso prejudicou as pessoas, pois elas não
estavam preparadas”, recorda a coordenadora de comunicação, marketing e eventos da prefeitura, Adriene
Antunes.
Prefeitura de
Venâncio Aires, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Em 2017, a prefeitura iniciou o estudo do IPTU Mais como
resposta à insatisfação da população, considerando ainda que a revisão da planta impactou também 40% dos
munícipes alocados em área rural.
Além de amenizar os gastos dos contribuintes com o tributo, o objetivo do Programa foi mobilizar a população
local sobre questões socioambientais, sem prejudicar a
receita de Venâncio Aires.
A aposta da gestão foi a busca do equilíbrio das contas
por meio da adoção de medidas sustentáveis que, por
consequência, seriam capazes de aliviar os gastos de
manutenção da prefeitura. Compostagens caseiras, por
exemplo, reduzem despesas com a coleta e tratamento
do lixo. Armazenamento e reaproveitamento da água da
chuva, diminui a incidência de alagamentos.

BENEFICIÁRIOS

O reajuste na cobrança de impostos é um dos pontos sensíveis das gestões municipais. O tema costuma gerar insatisfação da população, ainda que as alterações de valores
estejam previstas em lei. Foi o que aconteceu em Venâncio Aires, dando início ao Programa IPTU Mais. Para os moradores, além do impacto no bolso, o IPTU Mais incentivou
práticas que beneficiam a todos.

“Ao mesmo em tempo que possibilita o benefício do desconto para
o contribuinte do IPTU, o projeto
vem como uma forma de educar a
comunidade para a questão ambiental”, ressalta Sergio Klafke, editor-chefe do jornal Folha do Mate.

“A iniciativa é excelente, pois não
leva em conta somente o aspecto financeiro, que beneficia o meu
bolso. A arborização do meu prédio beneficia o Município. Então,
o benefício é para todos”, conclui
Paulo Ricardo Gerhard, morador de
Venâncio.
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Os munícipes que já exerciam práticas sustentáveis em
sua rotina, antes mesmo do Programa, também se sentiram favorecidos e estimulados a adotarem outras ações.

“Nós já tínhamos na nossa casa
a composteira, o aquecimento hidráulico, a energia fotovoltaica.
Ao conceder descontos em virtude
dessas ações, o Programa reconhece a importância de medidas
sustentáveis e estimula o exercício de novas práticas”, conta a mo-

radora Juliane Weiss.

O IPTU Mais também teve reflexo na iniciativa privada.
Uma construtora do Município passou a incorporar medidas sustentáveis nos empreendimentos, valorizando ainda mais os imóveis locais.

“A gente consegue contemplar
bastante do que a prefeitura exige: a captação de água da chuva,
o reuso de água, a composteira
e arborização do passeio com árvores nativas. O sistema de aquecimento solar é o único que fica
de fora, não há espaço físico em
virtude do número de unidades
no prédio. Mas a energia fotovol-

taica é usada nas áreas comuns,
no elevador. O projeto arquitetônico é mais elaborado. Isso diminui o condomínio, gera desconto
no IPTU e deixa o projeto mais
atrativo e valorizado. O morador
ganha, e a cidade ganha também. Além disso, é mais bonito”,
Giovane Bulow, proprietário da House
Construtora.

PARCEIROS

O projeto IPTU Mais foi construído a partir da solicitação
do Gabinete do Prefeito Municipal e contou, basicamente,
com participações dos servidores do próprio governo municipal. Quando indagada sobre os principais protagonistas na arquitetura do Programa, a administração destaca:
Coordenação: Secretaria Municipal da Fazenda, com os
setores de Fiscalização Tributária, Arrecadação e Fiscalização de Posturas. Esse “grupo” contribuiu para a análise
do impacto financeiro e na elaboração das contrapartidas
a serem cobradas da população.
Análise de requerimento: Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo. O setor de Fiscalização de Obras
contribuiu com a orientação e análise de iniciativas exigidas da população. Neste contexto, a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, por meio do setor de Fiscalização Ambiental, analisou indicadores de monitoramento.
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Divulgação: A assessoria de imprensa da prefeitura contribuiu com o planejamento de divulgação do Programa.

ETAPAS IMPRESCINDÍVEIS

Antes de colocar a ação em prática, sugere-se que sejam
avaliados os seguintes pontos:
1ª) Tenha certeza sobre a viabilidade do programa em seu
Município
No caso de Venâncio Aires, a Prefeitura realizou um estudo, consultou as possibilidades jurídicas e criou uma legislação para embasar o projeto. Ao final de cada período
de arrecadação do IPTU Mais, uma Comissão de Avaliação
se reúne para analisar a participação da comunidade e
verificar se há necessidade de adequação do projeto.
No início, havia o receio de que a arrecadação poderia ficar comprometida, mas a natureza do projeto prevê uma
compensação nas despesas. Quando a quantidade de lixo
que é colocada para o caminhão recolher diminui, o munícipe está ajudando a administração a pagar menos pelo
serviço. Essa lógica do IPTU Mais é aplicável a diversas
medidas sustentáveis adotadas pela população, transcendendo barreiras geográficas e contribuindo, inclusive,
para o meio ambiente como um todo.
2a) Trace objetivos e defina parâmetros para o desempenho das ações
No caso de Venâncio Aires, o principal objetivo era
promover a preservação do meio ambiente e reduzir o

valor do IPTU. Além disso, a administração pretendia
incluir na cobrança oito sedes distritais, consideradas
zona rural.
A busca pela sustentação do Programa deve ser constante. Após a avaliação em 2019, as exigências para comprovação das medidas sustentáveis em cada habitação foram
abrandadas, possibilitando que mais cidadãos aderissem
ao IPTU Mais.
3a) Defina as práticas sustentáveis mais efetivas para
moradores e o Município
Em Venâncio Aires, as medidas escolhidas para o desconto são: a manutenção e a arborização do passeio público,
a manutenção da permeabilidade dos lotes, a captação
da água da chuva em cisternas, destinação de resíduos
orgânicos em composteiras, sistema de aquecimento solar e projeto arquitetônico sustentável. De acordo com as
atitudes sustentáveis adotadas pelo munícipe, são concedidos descontos de até 50%.
4a) Institua uma comissão para avaliar os requerimentos
de desconto
É fundamental que as medidas sustentáveis passem por
uma avaliação para que sua efetividade seja comprovada. Em Venâncio, a Comissão de Avaliação é formada por
seis membros, entre titulares e suplentes, das secretarias de Planejamento e Urbanismo, da Fazenda e do Meio
Ambiente.
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5a) Estabeleça critérios para a participação no programa
Para ser contemplado pelo IPTU Mais os interessados preenchem um requerimento e encaminham à prefeitura documentos que comprovem as atividades realizadas. Depois
disso, a Comissão de Avaliação analisa cada caso. Assim,
com base na legislação vigente e as informações apresentadas pelo contribuinte, o desconto é ou não concedido.

Região rural em
Venâncio Aires/RS,
2019
Foto: CNM/UniverCidades

Se o pedido não for acatado, o munícipe tem 30 dias para
rever o preenchimento do requerimento e os documentos. Vistorias também estão previstas no processo. Para
alcançar o abatimento de até 50% (cota única), estar em
dia com os tributos do Município é um dos quesitos considerados.

“O contribuinte pode ter até 14%
de desconto por área impermeável, calçada e arborização, por
exemplo, e pode ter outros 23% de
desconto por captação de água
e reuso, totalizando 37%”, explica
Deise Haas, integrante da comissão de
avaliação.

6ª) Considere as especificidades de seu Município
Em Venâncio, além dos moradores da área urbana, foram
contemplados os que vivem em oito distritos considerados zona rural. As condições de descontos, já que esses
moradores não usufruem dos mesmos serviços oferecidos
pela administração na área urbana, são diferenciadas.

“Para esses residentes, o foco da
economia é outro. A prefeitura
avaliou que a redução na base de
cálculo deveria ser a metade da
urbana. Assim, mais pessoas puderam pagar, e diminuímos a inadimplência”, conta Cleni Schabbach,
fiscal tributário do departamento de
receitas de Venâncio.
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7ª) Determine estratégias e áreas de resultados
A estratégia do IPTU Mais é proporcionar ao cidadão uma
redução do IPTU em razão da valorização da planta de valores. Para tal, a operacionalização do programa foi feita
com suporte de uma equipe reunindo técnicos das pastas
de Meio Ambiente, Planejamento e Fazenda. A sustentabilidade da iniciativa e os resultados de médio e longo
prazos foram amplamente debatidos pelos envolvidos na
concepção e implementação do programa.

“A gente não fez esse projeto de
IPTU Mais apenas para contemplar o desconto para quem já tem
a sua moradia na cidade. A gente quer transformar a cidade lá
na frente, valorizando a ação das
pessoas”, conta o Secretário Munici-

pal da Fazenda de Venâncio Aires, Eleno Stertz.

A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

No plano geral, é necessário que o governo municipal
analise a estrutura administrativa com que pode contar,
identifique em que contexto o projeto se situa de forma
mais adequada e quais são as consequências de sua implementação no andamento da máquina administrativa.

Com o objetivo de atender a demanda da população, em
2017, depois de uma pesquisa sobre leis semelhantes e
da execução de estudos de adequação à realidade local,
passou-se a trabalhar no marco legal, que culminou na
seguinte legislação: a Lei Municipal nº 6.044/2017, instituindo o Programa; a Lei Complementar nº 124/2017, que
estabeleceu prazos e condições de pagamento do IPTU; o
Decreto Municipal nº 6.224/2017, que regulamentou a Lei
nº 6.044/2017 e a Portaria nº 24.182/2017, a qual criou a
Comissão de Avaliação do IPTU Mais.
Aprovado o marco legal, passou-se à etapa da divulgação do prazo que os contribuintes tinham para requerer os descontos e, depois, começaram a ser recebidos
os requerimentos. Desde janeiro de 2018, esses documentos são analisados pela Comissão de Avaliação, que
concede ou não o desconto, que é homologado pela Secretaria Municipal da Fazenda e lançado no cadastro do
contribuinte.
Após seu primeiro ano de execução, o projeto foi reavaliado, foi editada a legislação complementar para
adesão ao programa e realizado um levantamento dos
valores recolhidos de IPTU por distrito. Também foram
promovidas audiências apresentando os valores recolhidos e discutidas sugestões de investimentos.
Em 2019, por meio de projeto de lei complementar, foram
incluídas regras que autorizam o benefício tributário
àqueles que conservarem as calçadas e mantiverem os
terrenos limpos.
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Atualmente, além dos 50% para a zona rural, é concedido
desconto de até 4% sobre o valor do IPTU aos proprietários que têm em frente ao seu imóvel uma ou mais árvores, escolhidas entre os tipos adequados à arborização
de vias públicas; até 6% quando a calçada permite fácil
acesso de idosos e deficientes físicos; até 4% quando o
terreno, com cobertura vegetal, está sem mato alto ou
macega que caracterize descuido; 5% para quem tem sistema de captação da água da chuva; 3% a quem possui
sistema de reuso de água; 3% para residência que tem
sistema de aquecimento hidráulico solar; 3% para quem
possui sistema de energia fotovoltaico; 3% para casa
com utilização de energia passiva e; 6% para quem tem
composteira.

Metas, custos, prazos e
números da iniciativa
De acordo com a fiscal tributário do departamento de
receitas de Venâncio Aires, Cleni Schabbach, 129 pessoas
encaminharam seus pedidos de desconto em 2018. Foram deferidos apenas quatro; deferidos parcialmente 29,
e indeferidos 96, a grande maioria. O número expressivo
de pedidos indeferidos se deu, basicamente, pela dificuldade inicial do munícipe de atender todas as exigências
propostas pela prefeitura. Contudo, esse foi um marco
importante no aprendizado do Município com o projeto,
levando os idealizadores do IPTU Mais a revisar as condições para adesão ao programa. Um exemplo citado foi
a cópia atualizada da matrícula do imóvel, o que se mostrou bastante dispendioso ao contribuinte.
Com ajustes pontuais e gradativos, os pedidos foram
aumentando. Em 2019, por exemplo, foram 100 pedidos,
45 deferidos parcialmente, 22 deferidos totalmente e
33 indeferidos. Em 2020, foram 156 pedidos efetuados.
Somam-se a esses descontos, os concedidos aos contribuintes do interior, que são 1.140. À época da visita técnica da CNM ao Município, a expectativa para 2020 era
conceder mais de R$ 100 mil em descontos por meio do
IPTU Mais. A ideia é ampliar a participação de forma organizada, atendendo o máximo possível de cidadãos.
Mais de 30 mil economias estão cadastradas na Prefeitura da Capital do Chimarrão.
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Desde o início da iniciativa, foram encaminhados
à prefeitura 385 pedidos de desconto pelo IPTU
Mais.
Memorando da Secretaria de Meio Ambiente e de
Fazenda aponta que, em 2018, com o incentivo do
uso da composteira, quase 15 toneladas de resíduos orgânicos deixariam de ser transportadas, pela
prefeitura, até o aterro sanitário. Cerca 250 quilos
de dióxido de carbono seriam absorvidos por árvores plantadas no passeio público, melhorando
a qualidade do ar da população; e 839 mil litros
de água seriam absorvidos em áreas permeáveis,
colaborando com a redução de áreas alagáveis.
Os custos envolvidos no projeto foram os de divulgação. Um orçamento já era previsto para a
campanha de incentivo de pagamento do IPTU em
cota única, sendo parte desse recurso destinada
à divulgação do IPTU Mais em rádios, jornais e mídias sociais.
O pagamento do IPTU em Venâncio Aires segue o
seguinte modelo:
zz O período de requisição do desconto do IPTU
Mais – tanto como retorno às boas práticas
ambientais quanto para as sedes distritais – vai
até o fim de setembro (do ano anterior ao do
IPTU);

zz A liberação do documento para pagamento ocorre no
meio de janeiro (do ano do IPTU), sendo que este pode
ser obtido no site da prefeitura ou via aplicativo Cidadão Online Venâncio Aires;
zz O tempo para o pagamento em cota única com desconto costuma ir até o fim de janeiro ou começo de
fevereiro (do ano do imposto); agora, se a escolha for
o parcelamento em oito vezes, a primeira prestação
costuma ter data limite no começo de março (do ano
do IPTU);
zz O limite para quitação do IPTU a fim de obter o desconto de Bom Pagador no ano seguinte é dezembro (do
ano do imposto vigente).
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Lições aprendidas
Após o primeiro ano de execução, em 2018, a Comissão
se reuniu com representantes das oito sedes distritais
que eram consideradas interior, para apresentar o valor
arrecadado com os 50% de desconto concedidos e solicitar indicação de prioridades de investimento desses
recursos.
Reprodução parcial
de reportagem
Fonte: Folha do Mate
folhadomate.com

Essas comunidades tinham uma noção equivocada do
valor que geravam de IPTU (para surpresa de muitos, os
valores foram considerados pequenos); e as indicações
foram para conserto ou criação de paradas de ônibus,
torres de telefonia móvel, bocas
de lobos, entre outras melhorias,
executadas em 2019.
A ação também gera uma redução de despesas do Município,
como por exemplo, com a coleta
e o transporte do lixo, a assistência social nas áreas alagáveis da
cidade ou a manutenção de passeios públicos.
Além disso, o programa incentiva
ações como a arborização do passeio público, valorizando a cidade,
conscientizando o cidadão daquilo que cada sede de distrito tem a
buscar e retornar em serviços.

DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

A motivação para criação do IPTU Mais foi atender a
uma demanda da população, após a revisão da Planta
Genérica de Valores do Município que gerou o aumento
do tributo. Ao mesmo tempo tinha o intuito de estimular
a responsabilidade ambiental. Assim, após a idealização
do programa, sua execução e seu sucesso se apoiaram
na criação de leis e na comunicação com a população.
Primeiro, foi aprovada uma legislação específica, que é
revista anualmente, contemplando, além dos descontos
e regras de arrecadação, a preocupação de estabelecer o
que se esperava do ponto de vista ambiental.
Então, foi feita a divulgação e apresentação do IPTU Mais
à população. Essa campanha de comunicação incluiu,
entre outros elementos, uma animação bastante simples
que se mostrou uma das peças mais eficientes, em termos de alcance e repercussão.

CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

Todo projeto tem de ter flexibilidade para se adequar à
realidade em que será implantado. Para tanto, é necessário que o desenrolar da iniciativa seja avaliado e monitorado continuamente.
Em Venâncio Aires, para revisão do programa, a prefeitura realiza uma avaliação anual do IPTU Mais. Por conta
desse balanço, o programa já passou por mudanças em
sua legislação, por exemplo, para torná-lo menos buro-
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crático.

INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO, ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

Em Venâncio Aires, desde a reavaliação da Planta Genérica de Valores, em 2013, a população vinha demandando
um valor de IPTU mais justo. Os desafios iniciais e as respostas geradas por essa demanda continuam norteando
o programa.
A meta de oferecer uma alternativa legal de desconto
no valor do IPTU, que contribui também para diminuir
a inadimplência e estimular a responsabilidade ambiental, é renovada a cada cobrança anual do tributo. Isso se
traduz desde a adequação da legislação até a criação de
ações ou de uma nova campanha de adesão.
Além disso, permanece o objetivo de fazer a comunidade entender o propósito do projeto, assim como aderir
a suas ações. Essa meta é reforçada junto a população
pelo desconto, pela valorização do cuidado ambiental e
pela comunicação.
A cada ano é feita uma avaliação do projeto, e a arrecadação das oito sedes distritais é divulgada nessas regiões, para que seus moradores possam participar na
tomada das decisões relacionadas a melhorias públicas.
Essas demandas são traduzidas em novas metas.

ARMAZENE INFORMAÇÕES

Nunca é demais insistir na necessidade da criação de um
banco de dados, informações e indicadores, aliado importante na tomada de decisões e na gestão da agenda
governamental.
A prefeitura tem o registro das famílias atendidas e conta com uma Comissão de Avaliação, que analisa a documentação enviada pelos cidadãos no processo.

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

Houve uma campanha envolvendo redes sociais e mídia
tradicional, digital e impressa. Os elementos da comunicação digital incluíam posts e um vídeo animado que
obteve grande engajamento e reverberou bastante – disponível no QR-Code ao lado.
Além disso, foi realizada divulgação em jornais, rádios e mídias regionais, de forma mais
enfática no primeiro ano e,
depois, apenas no mês de setembro, pois no mês termina o
prazo para requerer o benefício
para o ano seguinte.

Fonte: Facebook da
Prefeitura de Venâncio

Para desmistificar o programa para o cidadão, a prefeitura optou por uma linguagem
simples e objetiva. “Do ponto
de vista da comunicação, para
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aplicar um projeto como o IPTU Mais, é preciso pensar
na forma mais simples para que o cidadão entenda. Tudo
que a gente trabalha com desconto de alíquota para a
população torna muito complicado, então a dica é uma
coisa simples, que vejam e entendam”, Adriane Antunes,
coordenadora de comunicação, marketing e eventos da
prefeitura.

Reprodução parcial
de reportagem
Fonte: Folha do Mate
folhadomate.com

Dessa forma, a comunicação resolveu apostar na animação. “Pensamos em uma campanha que fosse diferente
das outras campanhas adotadas pelos Municípios para
falar de imposto. A gente fez um vídeo animado que teve
um engajamento muito grande nas redes sociais. O pessoal começou a compartilhar no WhatsApp, e isso deu um
retorno muito importante”, Adriane
Antunes, coordenadora de comunicação, marketing e eventos da prefeitura
Além disso, os beneficiados pela iniciativa também souberam do programa pelos veículos de comunicação. “Ele foi divulgado por diversos
meios. Os noticiários traziam entrevistas esclarecendo os critérios utilizados para aderir ao IPTU Mais, assim como os prazos”, recorda Juliane
Weiss, beneficiada.

O programa tem sido divulgado na mídia local, em todas
as suas etapas, a criação, os chamados anuais, os resultados das inscrições e a prestação de contas.

Reprodução parcial
de reportagem
Fonte: Grupo Independente

Reprodução parcial
de reportagem
Fonte: Folha do Mate
folhadomate.com
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Diante do exposto a ação terá maior possibilidade de dar
certo se:
1. se tiver como objetivo a preservação do meio ambiente e a oferta de descontos para o contribuinte, favorecendo também a administração;
2. houver clareza de propósitos. É fundamental que
todos os engajados no projeto saibam precisamente
aonde se quer chegar;
3. o(a) gestor(a) e sua equipe estiverem diretamente
envolvidos em todas as fases do projeto;
4. as etapas de execução do projeto forem minuciosamente planejadas;
5. houver o monitoramento e a avaliação constantes de
cada etapa do projeto;
6. se houver um estudo para que a medida não comprometa a arrecadação do Município, mesmo que isso
exija a implementação gradual da iniciativa;
7. se for criada uma comissão de avaliação capaz de analisar e autorizar os descontos com base em critérios
pragmáticos;
8. se houver uma comunicação que estimule o engajamento e seja capaz de explicar, de forma objetiva, o
desconto e sua relação com as ações sustentáveis;
9. se o projeto for abrangente e envolver também distritos afastados da região central do Município, como
ocorreu em Venâncio Aires;

10. se você estiver imbuído deste princípio: não tem como
delegar algumas coisas. São aquelas que exigem a presença física do(a) gestor(a) acompanhando as contas
do Município. Essa é uma das faces da liderança.

“Ano a ano o projeto vem crescendo. Demorou um pouco até que as
pessoas entendessem o que era e
como poderiam ser feitas as comprovações. As exigências do início
também diminuíam a adesão e,
por isso, foram feitas melhorias
na legislação, simplificando-a”,
ressalta Cleni Schabbach, fiscal tributário do departamento de receitas de
Venâncio.
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Fique ligado
Um exemplo icônico dos efeitos desse processo na conscientização foi a resposta de uma construtora local, que
passou a contemplar as boas práticas em seus novos prédios de apartamentos, além de publicar anúncios em jornal
mostrando que a construção já atendia diversos itens do
IPTU Mais, possibilitando a obtenção de descontos.
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