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Resumo
O Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) foi instituído com o
objetivo de conseguir recursos para custear as despesas da realeza Portuguesa no Brasil, sendo
que, no decorrer dos anos esse tributo passou por algumas mudanças, a exemplo da
Constituição Federal de 88 que dá autonomia aos Municípios de tributar, e concede à
administração pública margem para definir a alíquota e a base de cálculo. De acordo com o
Código Tributário Nacional (CTN) que foi estabelecido pela lei 5.172 de 1966 art.32 para o
IPTU ter o efeito além da porcentagem exigida para a saúde e educação, os Municípios devem
executar e manter no mínimo duas das exigências definidas pela lei. Sendo assim, o presente
estudo tem por objetivo analisar os percentuais destinados à educação e saúde no Município
de Rondon do Pará tendo como base as receitas arrecadadas do IPTU nos últimos 11 anos. A
metodologia usada no estudo consiste em uma pesquisa quantitativa de natureza descritiva. Os
resultados apresentados apontam que em 2014 o município arrecadou apenas R$ 5.842,90, e
em relação às porcentagens aplicadas sobre as receitas, percebe-se que a educação recebeu o
valor estabelecido por lei, já em 2012 não houve o repasse do percentual mínimo. Dessa
forma, conclui-se que a partir da análise das receitas arrecadadas do IPTU dos últimos onze
anos, os valores vêm aumentando progressivamente, porém mesmo com esse crescimento ao
longo dos anos o município não conseguiu recolher ao menos 50% do valor lançado e
registrado pelo setor de tributos.
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1 INTRODUÇÃO
O IPTU (Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana) imposto este criado,
no Brasil com a chegada da coroa Portuguesa com objetivo de arrecadar fundos para custear o
seu império. A partir de então se percebe a evolução histórica do IPTU no Brasil, desde o
império até os dias atuais com a promulgação da Constituição Federal em 88, em que é
previsto no art.156, inciso I, o IPTU, sendo um tributo de competência municipal, em que as
administrações públicas dos municípios podem escolher qual alíquota mais se adequa ao valor
venal dos imóveis.
Com base nos estudos feitos pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) as
alíquotas do IPTU aplicadas nos municípios brasileiros são semelhantes às alíquotas
utilizadas em alguns países do mundo. O estudo afirma que no Brasil o modelo adotado dá
total liberdade aos municípios para legislar, diferentemente dos outros países em que
prevalece a normatização central e estadual. (IPEA, 2009).
O IPTU é de fundamental relevância para captação de recursos para os municípios,
sendo considerada uma das maiores fontes de renda para as cidades do Brasil, a legislação
vigente está sempre em busca de aprimorar seus atributos, para que ambas as partes tanto as
prefeituras quanto para a população sejam beneficiadas. Para os contribuintes é importante
que haja um esclarecimento da destinação deste recurso (Ajalá, Chaves, Costa, & Chaves,
2011).
Esta pesquisa é relevante, no campo do estudo científico, pois se identifica a
necessidade de explorar a questão do IPTU, em que o mesmo há poucos estudos científicos
que fale sobre o tema, havendo a necessidade de um estudo que aborde sobre o assunto,
fazendo assim uma análise minuciosa de suas receitas arrecadadas com o IPTU nos últimos
onze anos, observando se o Município de Rondon do Pará está aplicando devidamente o
percentual mínimo que estabelece a Constituição Federal onde se destina 15% a saúde e 25%
a educação.
O presente estudo tem por objetivo analisar os percentuais destinados à educação e
saúde no Município de Rondon do Pará tendo como base as receitas arrecadadas do IPTU nos
últimos 11 anos.
O artigo é composto por cinco seções. Após essa introdução é apresentada revisão da
literatura que aborda os aspectos relacionados ao IPTU, e concepções sobre as receitas
públicas. A terceira seção comtempla a metodologia de pesquisa. . A quarta trata da análise
dos dados. Na quinta, apresenta-se a conclusão. Além de tais seções, são apresentadas as
referências que embasaram a realização da pesquisa.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Receitas Públicas
Segundo Reis, Costa e Silveira (2013) Finanças Públicas pode ser entendido como as
receitas e as despesas decorrentes da entidade, sendo a atividade financeira responsável pela
aquisição e execução dos recursos, oferecendo a população o melhor atendimento por meio
dos serviços públicos. Cabe ao governo a responsabilidade do melhor uso dos recursos,
considerando o desenvolvimento e o crescimento, possibilitando que os recursos sejam
destinados onde mais precisa.
A receita pública é a forma de obter recursos para o andamento do país, é a fonte de
recursos para os cofres públicos. Para que o governo possa exercer suas funções e cumprir
com suas metas e objetivos, se faz necessário planejar toda uma estrutura para organizar e
desenvolver uma estratégia de atividades financeira para o andamento e funcionamento do
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país. Para que desta forma tenha uma visão do futuro, este método de previsão dos recursos
públicos é um instrumento de extrema importância para o administrador ter uma base para
custear as atividades e serviços prestados (Lima, Viana, & Gomes, 2019).
O setor público tem o dever de realizar a previsão de suas receitas utilizando como
auxílio o orçamento que é o método de controle financeiro para ajudar os gestores na tomada
de decisão, seja na área pública ou privada, possibilitando uma redução em suas despesas. A
estratégia de previsão de recursos vem garantindo sua devida importância (Almeida, &
Ferreira, 2018).
As receitas no setor público são provenientes das taxas, impostos, contribuição sociais
e econômicas e de transferências do governo. A previsão tem a função de identificar os
fatores que podem vir a afetar as receitas, como: variáveis macroeconômicas, alíquotas
tributarias entre outras, podendo assim evitar um desequilíbrio orçamentário (Zonato, Junior,
& Filho, 2014).
De acordo com Soares, Flores e Coronel (2014) desde a Constituição de 1988 houve
um aumento em relação às receitas públicas para os estados e municípios, este aumento
ocorreu devido ao crescimento dos repasses federais, e pela expansão da capacidade
tributária. As receitas públicas são ingressos financeiros que aumenta as reservas do
patrimônio. Diante disto as receitas municipais são compostas por receitas próprias (receitas
tributárias) e pelas receitas de transferências (repasses governamentais) provenientes da União
e Estado.
As receitas públicas têm a função transferência de receitas para que o governo possa
diminuir os impactos fiscais, as realizadas pelo serviço público fazem se valer a importância
das receitas e transferências para a igualdade fiscal. A gestão pública tem um grande desafio
com a arrecadação das receitas, visto que é pouco recurso para muita demanda, tendo assim
dificuldades na gestão (Lima, Viana, & Gomes, 2019).
Para Soares, Flores e Coronel (2014) é estabelecido pelo Código Tributário Nacional
a responsabilidade de tributação aos Municípios para que os mesmos consigam arrecadar
fundos para promover melhorias em suas cidades, possibilitando que os municípios tenham
suas receitas próprias pela arrecadação dos tributos. Podendo assim proporcionar um
investimento maior a saúde e educação dos cidadãos.
Os gestores municipais passam por dificuldades para arrecadar as receitas tributárias,
seja por motivos políticos ou administrativos. O governo federal vem incentivando os
municípios a colocarem as receitas das transferências junto com as receitas próprias para que
alcance os objetivos e metas da gestão, podendo garantir uma melhora nos serviços prestados.
Com essa atitude o governo Federal espera que os governantes locais consigam desempenhar
suas atividades com mais facilidade (Almeida, & Ferreira, 2018).
2.2 O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
Conforme estabelece a Constituição Federal de 88 delega aos Municípios e ao Distrito
Federal a competência de administrar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), concede
a administração pública a total autonomia de adotar a alíquota de seus respectivos Municípios,
que é definida em lei Municipal, para assim ser usada no cálculo, juntamente com o valor
venal de cada imóvel. A legislação estabelece que do valor arrecadado com as receitas do
IPTU, obrigatoriamente os Municípios deveram aplicar 15% na saúde e 25% na educação.
(Constituição Federal, 1988)
De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN) estabelecido pela lei 5.172 de
1966 art.32 para que o IPTU tenha efeito, além da porcentagem exigida para a saúde e
educação, os Municípios devem executar e manter no mínimo duas das exigências definidas
pela lei, por exemplo: Sistema de esgotos sanitários; Rede de iluminação pública;
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Abastecimento de água; Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, etc.
Conforme especifica o art.34 do CTN os contribuintes do IPTU são pessoas de natureza física
ou jurídica que sejam donos ou titulares de um imóvel, a legislação estabelece que o valor dos
imóveis seja usado para base de cálculo.
Segundo dados da Receita federal do Brasil foram arrecadados com o Imposto Predial
e Territorial Urbano uma receita anual de R$ 37.561.070.000,00 (trinta e sete bilhões
quinhentos e sessenta e um milhão e setenta mil reais) no ano de 2016, que representou 0,60%
do PIB do país, o estudo observa que houve uma diminuição na carga tributária em 1,2%
obtendo uma colocação no ranking de 21º lugar durante o período de 2007 a 2015, enquanto
em contrapartida outros países apresentaram aumento significativo de 2,1%. (Receita Federal,
2017).
Castro e Afonso (2017) evidenciam que apesar do IPTU ser considerado um dos
impostos Municipais que mais se arrecada recursos para os Municípios, além disso, destacam
que o referido imposto vem ocupando a vice-liderança entre os impostos do Brasil mais
rejeitados pela população. Os autores enfatizam que equiparando a arrecadação do IPTU com
demais tributos que fazem parte das receitas Municipais tais como: Imposto sobre serviços de
Qualquer Natureza (ISS); Imposto sobre Transmissão de Bens e Serviços (ITBI) e o repasse
que os Governos Estaduais fazem aos Municípios com cota parte do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) os municípios brasileiros obtiveram uma
arrecadação superior com esses respectivos impostos do que propriamente com o IPTU.
De acordo com Sá, Cavalcante, Kalid e Malveira (2013) tendo em vista o que designa
a legislação vigente, o IPTU também estabelece seus métodos de isenção por meio de leis
Municipais, o individuo deverá cumprir todas as condições determinada pela lei para poder
usufruir dessa isenção. Os autores frisam sobre a utilização das alíquotas progressivas do
IPTU que os métodos de cálculos usados pelos Municípios são constituídos em lei de cada
cidade, e cabe aos Municípios decidir e fazer uso ou não da aplicação da alíquota progressiva.
Segundo Ajalá et al. (2011) em relação à tarifa do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) muitos Municípios brasileiros passaram por um período de inconstância no
método de separação de áreas das cidades, tendo em vista que é a administração pública que
escolhe as alíquotas a serem aplicadas, eles podem avaliar os bairros que contenha mais
benefícios com os bairros que praticamente não tem nenhum tipo de melhoria, podendo fazer
a aplicação da alíquota mais justa.
Os autores ressaltam que a finalidade e a destinação com a arrecadação das receitas
públicas decorrente do IPTU, sobrepõem até mesmo às demarcações constitucionais, frisam
que compete ao gestor municipal avaliar a necessidade de seus Municípios para fazer a
destinação dos recursos recolhidos com o IPTU, consideram ainda em seu estudo que os
Municípios recolhem apenas metade do que é lançado com esse tributo (Ajalá et al., 2011).
Conforme especifica o Código Tributário de Rondon do Pará, art. 11° inciso I, II e no
art.12° a alíquota adotada para a base de cálculo do Município é de 1% (um por cento) para
terrenos sem edificações, 0,5% (meio por cento) para terrenos que contenha construções e de
0,8% (oito decimo por cento) para terrenos que cuja área total seja superior 20 vezes mais da
área que esteja edificada.
3 METODOLOGIA
O referido trabalho consiste em uma pesquisa quantitativa que se fundamenta em
examinar os dados obtidos do IPTU do Município de Rondon do Pará de uma forma mais
precisa. Segundo Lakatos e Marconi (2017) pesquisa quantitativa é aquela que, em sua
abordagem utiliza aplicação de questionário, formulários, coleta e verificação de dados
fazendo também a analise e interpretação das informações obtidas.
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O presente estudo é uma pesquisa de natureza descritiva, que procura analisar as
receitas arrecadadas e as inadimplências do IPTU dos últimos 11 anos, a aplicação do
percentual mínimo estabelecido pela legislação vigente para saúde e educação e quanto desses
recursos obtidos foram destinados a estas secretárias públicas. Segundo Gil (2008) pesquisa
descritiva é aquela que têm como objetivo principal descrever as principais características de
determinados grupos seja de população, acontecimento, idade, sexo, índice de criminalidade
etc.
As informações obtidas para a realização do estudo foram por meio de fontes
secundárias e a documentação física fornecida foi através da prefeitura, os dados coletados e
examinados foram às receitas arrecadadas com o imposto do IPTU do Munícipio de Rondon
do Pará durante o período de 2008 a 2018.
Os dados coletados foram tabulados por meio da planilha eletrônica do EXCEL 2010,
fazendo uso de gráficos, tabela e planilhas que representam o levantamento descritivo, na
intenção de comparar as informações de cada ano das receitas do IPTU. Para analise dados
foram usados os valores lançados pelo setor de tributos e as receitas arrecadadas registradas
pelo setor de contabilidade do município podendo assim apresentar com maior compreensão
os resultados adquiridos pela análise.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A figura 1 representa as receitas totais arrecadadas com IPTU do Município de
Rondon do Pará dos últimos onze anos de 2008 a 2018. O quadro a seguir apresenta que no
ano de 2008 a prefeitura arrecadou R$ 83.415,69 com o IPTU, havendo um leve crescimento
de sua receita de 2008 a 2013, conseguindo em 2013 um ganho de 177.249,85.
No ano de 2014 é notória a queda na arrecadação da receita, em 2014 obteve apenas
R$ 5.842,90 de arrecadação de sua receita total do IPTU propiciando pouco investimento de
seus recursos na saúde e educação conforme o que dispõe a legislação.
No ano seguinte houve um crescimento significativo na receita do IPTU com um
aumento de 97,97%. De 2015 a 2016 percebe-se um acrescimento em sua receita de 10,84%.
Em 2017 ocorreu outra queda na arrecadação da receita do IPTU desta vez não tão
significativa como no ano de 2014, quando o município perdeu aproximadamente 21,41% da
sua receita.
Conforme estabelecido pela legislação vigente, os municípios devem das receitas
arrecadadas repassarem 15% dos recursos e aplicar na saúde, e 25% na educação, este
percentual é o mínimo definido, podendo os munícipios aplicar uma porcentagem maior do
que a exigida pela lei.
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Fonte: Dados da Pesquisa.
Figura 1 Receitas totais do IPTU.

A figura 2 apresenta as receitas arrecadadas do IPTU, a porcentagem aplicada nas
receitas, para o repasse à educação. Em 2008, o Município efetuou 26,16%, transferindo a
secretaria de educação cerca de R$ 21.821,54, sendo que do ano de 2008 a 2010 ocorreu um
crescimento de 3,22%, aplicando em 2010, 30,04%, destinando a educação o montante de R$
32.393,54.

Fonte: Dados da Pesquisa
Figura 2 Receita do IPTU e a Porcentagem referente à Educação

Em 2011 houve uma redução em 4,54% do percentual aplicado no ano anterior,
reservando 25,50% das receitas do IPTU. No ano posterior de 2012 a 2014 o Município
aumenta índice em 15,25%. Em 2014 ocorre a maior porcentagem aplicada dos últimos onze
anos aproximadamente 40,75%. Vale ressaltar que, mesmo o Município tenha aplicado em
2014 a maior porcentagem esse mesmo ano representa a menor receita total arrecadada do
IPTU.
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No ano de 2015 o Município arrecada mais com o imposto, mas ao mesmo tempo
ocorre uma queda na alíquota de 10,77%. Em 2016 considera-se o ano em que se destacou por
ter a maior receita arrecadada com R$ 322.458,33 e percentagem aplicada de 39,22%,
percentual aproximado ao que foi efetuado no ano de 2014.
De acordo relatado na análise anterior à porcentagem em que a legislação brasileira
determina a educação é de no mínimo 25% de suas receitas. De acordo com os dados
coletados o Município de Rondon do Pará nos últimos onze anos repassou até mais do
percentual mínimo exigido pela Constituição.
A figura 3 representa que de 2008 a 2010 houve um leve crescimento tanto na
porcentagem aplicada quanto no valor investido na educação, caracterizando um aumento de
3,22%, que representa R$ 11.318,41 em suas receitas. Logo em seguida no ano de 2011 há
uma pequena queda de 4,54%.

Fonte: Dados da Pesquisa
Figura 3 Porcentagem aplicada na educação X valor investido na Educação.

Durante os anos de 2012 a 2014 percebe-se um aumento nas alíquotas desses
respectivos anos, nestes períodos de três anos destinou-se R$ 101.277,66 para a educação. Em
2014 há uma controvérsia, mesmo que esse ano represente a maior porcentagem que o
Município de Rondon do Pará aplicou, também foi o ano que menos arrecadou recursos, o
valor destinado a educação neste período foi de apenas R$ 2.380,98.
No ano de 2015 foram destinados 29,98% sobre a receita do IPTU uma porcentagem
menor que a do ano anterior de 2014, porém o valor que representa esse percentual é bem
maior cerca de 25 vezes mais, o valor destinado a educação nesse período foi de R$
61.310,72. Em 2016 representa o ano que entre esses 11 anos analisados destacou-se, pela
porcentagem aplicada e pelo valor de sua receita, mesmo que a alíquota adotada nesse tempo
não tenha sido a maior, ela está bem próxima a de 2014, aplicou-se 39,22% representando o
valor de R$ 126.468,15 sendo considerado o valor máximo destinado a educação com a
receita do IPTU.
Em 2017, houve uma redução na porcentagem aplicada aproximadamente 6.44%, do
ano de 2016 para o ano 2017 o Município deixou de recolher R$ 43.400,55 valor este que
seria destinado somente a educação. Em 2018 nota-se um crescimento de 3.05% na alíquota
posta sobre a receita do IPTU representando um aumento de R$ 28.008,48.
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A Figura 4 retrata a receita total do IPTU e a porcentagem aplicada para a destinação
dos recursos a saúde. Segundo o que estabelece a lei, a alíquota mínima sobre a receita total
do IPTU é de 15% valor este que será destinado à saúde do Município.
Do ano de 2008 a 2011 ocorreu uma oscilação no percentual e no valor da receita do
IPTU, durante este período de quatro anos realizou em 2008 a taxa de 17,41%. De 2008 a
2009 decresceu a alíquota em 2,09% de um ano para o outro. Do ano de 2009 ao ano de 2011
observa-se um aumento de 6.57%. Durante este período de 2008 a 2011 o Município
arrecadou uma receita total do IPTU de R$ 413.708,19 e uma porcentagem total de 73%
repassando a saúde um valor integral de R$ 75.355,93.

Fonte: Dados da Pesquisa.
Figura 4 -Receita total do IPTU e a Porcentagem aplicada na saúde.

O ano de 2012 caracteriza um período em que o Município não cumpriu o que é
exigido na lei, no qual efetuou uma alíquota menor, não atingindo o percentual mínimo que é
exigido pela Constituição Federal, nesse período aplicou-se apenas 12,43%.
Do ano de 2013 a 2014 houve um crescimento na porcentagem aplicada dos referentes
anos, aproximadamente 14,13%. O ano de 2014 ocorreu aplicabilidade máxima na alíquota
com 26,56% quase o dobro, do que é exigido pela legislação.
Em 2015 verifica-se uma redução de 3,45% no percentual aplicado, de 2015 ao ano de
2017 manteve-se quase o mesmo valor da alíquota cerca de 23,11%, em 2018 houve um
crescimento de 2,59% sendo repassado 25,70% da receita do IPTU para a saúde.
Segundo a Figura 5 representa o percentual aplicado e o montante que foi destinado a
saúde, em analise dos últimos onze anos observa-se que nos últimos quatro anos, ou seja, de
2008 a 2011 ocorreu uma oscilação no percentual quanto ao montante aplicado, durante este
tempo investiu-se R$ 75.355,93 na saúde do Município.
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Fonte: Dados da Pesquisa.
Figura 5 Porcentagem aplicada X Investido na saúde

No ano de 2012 percebe-se que o Município não cumpriu a regra que está determinada
na legislação aplicou-se 12,23% aproximadamente R$15.061,30, segundo a Constituição
Federal o percentual mínimo é de 15% e tem que ser cumprido. Segundo o FNDE (1969)
quando detecta que o município aplicou a alíquota menor do que a lei estabelece as
informações são enviadas ao Ministério Público Federal que tomará as devidas providências
para averiguar as informações por meio de um inquérito civil publico, para que o gestor tenha
chance de defesa. Como consequência do descumprimento o ente municipal pode ficar
impossibilitado de receber fundos de transferências do Governo Federal.
Em 2014 caracteriza-se por ter sido o ano em que o percentual aplicado foi o maior
dos últimos onze anos com 26,56%, seria um ponto positivo se este mesmo ano não
representasse o ano em que se menos investiu na saúde apenas R$ 1.551,30 este valor se
justifica pela arrecadação da receita do IPTU que foi de apenas R$ 5.842,90.
O ano de 2015 aconteceu um crescimento de ambos tanto da porcentagem quanto o
montante, um aumento de 10,68% da alíquota e um repasse a saúde de R$ 66.439,37
aproximadamente de 43 vezes mais do que foi investido no ano de 2014. De 2015 a 2017 o
Município consegue manter o percentual na casa dos 23%.
O ano de 2018 pode ser considerado o melhor ano da entidade, mesmo que a
porcentagem aplicada não ter sido a maior dos últimos 11 anos aproximadamente 25,70%, em
2018 foi o ano em que se obteve o maior investimento na saúde cerca de R$ 79.672,21.
O gráfico seguir retrata os valores lançados e arrecadados dos últimos onze anos, sabese que o IPTU é relevante para o desenvolvimento dos municípios, considerado a maior fonte
de renda para os municípios, quanto mais se arrecada com esse tributo mais melhorias para a
população, garantindo o desenvolvimento social e satisfação para seus habitantes.
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Fonte: Dados da pesquisa.
Figura 6 Lançados versus Arrecadados.

Percebe-se que durante esses onze anos analisados, os valores que foram lançados se
sobrepõe aos valores arrecadados, em 2008 e 2009 os montantes lançados são semelhantes
cerca de R$ 435.000,00, o valor arrecadado com a receita do IPTU em 2008 foi de R$
83.415,69, e em 2009 o valor de R$ 118.019.77 um aumento de R$ 34.064,08 de um ano para
o outro.
Dentre os anos de 2010 a 2014 é notório um crescimento gradativo dos valores que
foram lançados aos contribuintes, registrando em 2010 o valor de R$ 685.811,59. Em decorrer
desse crescimento ao longo dos anos, lançou em 2014 o montante de R$ 1.006.948,85.
Durante este período de onze anos os valores arrecadados pelo Município são inferiores aos
montantes lançados não alcançando em tempo algum o recolhimento de ao menos 50% do
que foi lançado aos seus contributários. Ressalta que o ano de 2014 foi o ano em que o valor
arrecadado representa apenas 0,58% do montante que foi lançado.
Em 2015 e 2016 os lançamentos feitos nesses períodos são semelhantes cerca de
965.000,00. Os valores arrecadados também são aproximados, no ano de 2015 arrecadou-se
uma receita de R$ 287, 491,66 e em 2016 um montante de R$ 322.458,33 uma diferença de
apenas R$ 34.966,67 de um ano para o outro. Enfatiza-se que em 2016 foi o período em que
mais obteve recurso com o IPTU.
De 2017 a 2018 foram os anos em que o lançamento tributário foi os maiores dos
últimos onze anos, registrando em 2017 o valor de R$ 1.310.064,00, dessa receita o município
arrecadou-se R$ 253.409,28. Em 2018 fez-se o lançamento de R$ 1.297.342,43 recolhendo
nesse período o montante de R$ 310.008,61. Destaca-se que dos anos analisados, os anos de
2016 e 2018 foram os que mais arrecadaram capital para a entidade.
Para os municípios é extremamente relevante a obtenção de recursos para realização
de obras e investimentos, uma das formas de conseguir esses fundos é por meio dos impostos
municipais arrecadados. A figura 7 representa a situação das inadimplências do município de
Rondon do Pará.
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Fonte: Dados da pesquisa.
Figura 7 Inadimplências

A figura 7 retrata que no ano de 2008 o valor das inadimplências do município foi de
R$ 344.091,79, em 2009 esse débito diminuiu em 1,08% de um ano para o outro,
apresentando em 2009 um déficit de R$ 317.139,88. Durante os anos de 2010 a 2013 as
inadimplências foram crescendo gradativamente, apresentando ao final de 2013 R$
731.098,71.
Em 2014 esse débito cresce consideravelmente cerca de 26,97% apresentando ao final
do ano R$ 1.001.105,65. O ano de 2015 demostra que ocorreu uma queda de
aproximadamente de 48%, e no final 2016 houve uma queda de 5,04% das inadimplências do
município.
O ano de 2017 apresenta o maior número de inadimplências dos últimos onze anos da
entidade um déficit de R$ 1.056.655,30, de 2017 para 2018 o município consegue diminuir
essas inadimplências em 7,02% evidenciando ao término do ano uma divida de R$
987.333,82.
A tabela a seguir retrata os valores em que o setor de tributos e o setor de
contabilidade forneceram para a elaboração da análise dessa pesquisa. Os valores registrados
pelos setores de Tributos e Contabilidade da prefeitura do Município de Rondon do Pará tanto
os montantes de lançamentos quanto os de arrecadação como IPTU percebe-se que os valores
são divergentes em todos os anos.
Tabela 1 Dados Fornecidos pelos Setores de Tributos e de Contabilidade do Município de
Rondon do Pará.

Anos

Setor
de Setor
Setor de Tributos Setor de Tributos Contabilidade
Contabilidade
Lançado

Arrecadado
92.832.98

Lançado

Arrecadado

200.000

83.415.69

2008

427.507,48

2009

435.159,68

102.497,43

330.000

118.019,77

2010

685.811,59

127.335,25

270.350

107.834,71
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de

2011

743.572,10

119.132,07

264.000

104.438,02

2012

811.251,48

182.135,96

430.750

121.169,01

2013

908.348,56

214.729,89

450.000

177.249,85

2014

1.006.948,85

181.720,64

741.000

5.842,90

2015

962.977,03

154.466,33

800.000

287.491,66

2016

965.488,35

183.487,30

946.117,50

322.458,33

2017

1.310.064,58

266.350,83

1.102.839,00

253.409,41

2018

1.297.342,43

269.601,93

3.800.000,00

310.008,61

Fonte: Dados da Pesquisa

Nota-se que os anos de 2014 e 2018 se destacaram pelo fato de que os valores
registrados pelos setores terem sido muito desiguais. Em 2014 o valor lançado pelo setor de
tributo foi de R$ 1.006.948,85, e o valor arrecadado foi de R$ 181.720,64. Já o setor de
contabilidade registrou o valor de R$ 741.000 e o arrecadado foi de R$ 5.842,90. A diferença
dos valores lançados e arrecadados entre os setores é de 35,89% para o lançado e 96,78% para
o arrecadado.
Em 2018 os montantes lançados pelos setores são distintos em 65,85% uma diferença
de R$ 2.502.657,57. Os valores arrecadados desse mesmo ano em que ambos os setores
registraram são desiguais em R$ 40.406,68 que representa 13,03% dos valores que os setores
de tributo e de contabilidade registraram nesse período.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo tem por objetivo analisar os percentuais destinados à educação e
saúde no Município de Rondon do Pará tendo como base a arrecadação do IPTU nos últimos
11 anos.
Conclui-se que a partir da análise realizada das receitas arrecadadas do IPTU dos
últimos onze anos vêm aumentando progressivamente, porém mesmo com esse crescimento
de suas receitas ao longo dos anos o município não conseguiu recolher ao menos 50% do
valor lançado e registrado pelo setor de tributos, os recursos obtidos com essas receitas são
consideravelmente baixo.
Analisando as porcentagens aplicadas sobre as receitas do IPTU, percebe-se que o
município aplicou corretamente o percentual destinado a educação, cumprindo a alíquota
mínima que é exigida pela lei.
Na saúde somente no ano de 2012 o município não aplicou a porcentagem mínima. Os
outros anos analisados foram aplicados devidamente os percentuais e até mesmo valor
superior do que foi estabelecido pela legislação.
Já as inadimplências só cresceram ao longo dos últimos anos, em 2014 percebe-se que
foi um ano critico para o município, no qual ocorreu a menor arrecadação com a receita do
IPTU, sendo esse o segundo maior ano de inadimplência dos seus contribuintes. O ano de
2017 foi o pior ano da entidade, no qual o valor de insolvência se sobrepõe a todos os anos
analisados apresentando montante de inadimplências de R$1.056.655,30.
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Com base na analises dos dados fornecidos pelos setores de tributos e contabilidade,
evidencia-se que os valores das receitas de lançamento e arrecadação do IPTU são desiguais
em todos os anos. Para fazer a analise desta pesquisa foram utilizados os dados de lançamento
do setor de tributos e os valores arrecadados e registrados pelo setor de contabilidade.
Dessa forma, conclui-se que há uma necessidade de elaborar um planejamento de
cobrança aos seus contribuintes. Sugere-se que a prefeitura adote um meio mais eficaz para
reduzir as inadimplências tais como: realizar uma mais cobrança constante, podendo enviar
notificações (lembretes) para seus os contribuintes; promover um desconto para as pessoas
que estejam em situação de atraso; proporcionar parcelamentos da divida; fazer campanhas
de conscientização por meio de rádio, carro de som, redes sociais, para que a população saiba
qual a importância da arrecadação do IPTU e quais os benefícios que esse imposto promove e
os riscos que podem causar com a falta destes pagamentos.
Para que com esses procedimentos se consiga um crescimento significativo da receita
de arrecadação do IPTU, para assim poder investir mais em saúde, educação e obras que
beneficiem a população.
Como limitação de pesquisa, pode-se ressaltar a dificuldade para a obtenção dos
dados por não estarem disponíveis no site da transparência do município. Diante disso, há a
necessidade da alimentação dos dados no sistema, para que a população tenha acesso de
forma clara, rápida e fácil das informações.
O estudo se delimita em analisar as receitas lançadas, arrecadadas, as porcentagens
aplicadas sobre as receitas do IPTU e as inadimplências dos contribuintes do período de 2008
a 2018. Como pesquisa futura sugere-se que se faça uma um levantamento sobre as causas
das inadimplências, propõem-se fazer um estudo entre as três cidades mais próximas do
município para fazer uma comparação das receitas do IPTU, fazendo assim uma análise mais
precisa sobre o assunto abordado.
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