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Resumo 
 
Buscou-se com o presente estudo realizar uma análise da tributação da administração Pública 
do Município de Itaocara, localizado na região Noroeste Fluminense d
Janeiro.Para tanto, o estudo teve como objetivo geral: 
da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Município de Itaocara e seu 
planejamento de receita/despesas
baseado, a priori, em pesquisa bibliográfica em livros, legislações, artigos 
temas da tributação e impostos municipais, em
as alterações propostas pela Lei 12.973/2014 na legislação fiscal vigente empreendendo 
algumas mudanças significativas que impactam o benefício fiscal. A posterior
analisados dados relativos à arrecad
de janeiro a agosto do ano de 2018
disponíveis no site,e de posse desses dados, foi possível concluir que a prefeitura de Itaocara 
tem se comportado bem na arrecadação e 
que assola o país. 
 
Palavras-chave: Impostos Municipais. Despesas. Receitas. Tributação.
 
 
1 - Introdução 

À medida que as relações sociais foram se tornando mais complexas, os 

passaram a exigir mais direitos e part

surgindo à necessidade dos cidadãos colaborarem com seus patrimônios para ajudarem a 

suprir as necessidades públicas. Foi a partir

(ALMEIDA, 2009, p.43). 

Entende-se por tributos como sendo

Constituição da República Federativa do Brasil (1988), ao Código Tributário e 

Complementares e Ordinárias que são vota

Executivo e fiscalizadas pelo Poder Judiciário. 

Federal estabelecer as competências dos Estados e Municípios 

tributo (MOLONHA, 2011
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das receitas e despesas disponibilizad
Transparência do Município de Itaocara/RJ

 
 

Jady Felix Bucker – Itaocara – jady_bucker@hotmail.com 
Richelly Pereira da Silva – Itaocara – richellypereira@hotmail.com

se com o presente estudo realizar uma análise da tributação da administração Pública 
do Município de Itaocara, localizado na região Noroeste Fluminense d

Para tanto, o estudo teve como objetivo geral: analisar “se as receitas obtidas através 
da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Município de Itaocara e seu 
planejamento de receita/despesas do período de Janeiro a Agosto de 2018

, em pesquisa bibliográfica em livros, legislações, artigos 
temas da tributação e impostos municipais, em especial, os de competência municipal, e sobre 
as alterações propostas pela Lei 12.973/2014 na legislação fiscal vigente empreendendo 
algumas mudanças significativas que impactam o benefício fiscal. A posterior
analisados dados relativos à arrecadação e aos gastos da prefeitura de Itaocara 

janeiro a agosto do ano de 2018, que até o momento da pesquisa se encontravam 
e de posse desses dados, foi possível concluir que a prefeitura de Itaocara 

m na arrecadação e no uso dos recursos públicos, mesmo diante da crise 

: Impostos Municipais. Despesas. Receitas. Tributação. 

À medida que as relações sociais foram se tornando mais complexas, os 

passaram a exigir mais direitos e participação nas tomadas de decisão

necessidade dos cidadãos colaborarem com seus patrimônios para ajudarem a 

blicas. Foi a partir deste contexto que surgiu a prática da tributação 

se por tributos como sendo todos os tipos de arrecadação

Constituição da República Federativa do Brasil (1988), ao Código Tributário e 

Complementares e Ordinárias que são votadas e sancionadas pelos Poderes Legislativo e 

Executivo e fiscalizadas pelo Poder Judiciário. No sistema brasileiro

Federal estabelecer as competências dos Estados e Municípios para instituir qualquer tipo de 

2011, p.18). Esta é uma prática que foi, pouco a pouco, se 
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disponibilizados no Portal de 
Município de Itaocara/RJ 

jady_bucker@hotmail.com - UFF/ICHS 
richellypereira@hotmail.com - UFF/ICHS 

se com o presente estudo realizar uma análise da tributação da administração Pública 
do Município de Itaocara, localizado na região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de 

analisar “se as receitas obtidas através 
da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Município de Itaocara e seu 

eiro a Agosto de 2018.O estudo foi 
, em pesquisa bibliográfica em livros, legislações, artigos relacionados aos 

especial, os de competência municipal, e sobre 
as alterações propostas pela Lei 12.973/2014 na legislação fiscal vigente empreendendo 
algumas mudanças significativas que impactam o benefício fiscal. A posteriori, foram 

Itaocara entre os meses 
, que até o momento da pesquisa se encontravam 

e de posse desses dados, foi possível concluir que a prefeitura de Itaocara 
, mesmo diante da crise 

 

À medida que as relações sociais foram se tornando mais complexas, os indivíduos 

nas tomadas de decisão. Nesse cenário, foi 

necessidade dos cidadãos colaborarem com seus patrimônios para ajudarem a 

u a prática da tributação 

todos os tipos de arrecadação, relacionadas à 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988), ao Código Tributário e às Leis 

das e sancionadas pelos Poderes Legislativo e 

o sistema brasileiro, cabe à Constituição 

para instituir qualquer tipo de 

Esta é uma prática que foi, pouco a pouco, se 
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aperfeiçoando e, nos dias atuais, existe um intenso debate sobre a necessidade de reforma

sistema tributário brasileiro que na primeira metade da década de 1990 propunha um modelo 

tributário que proporcionasse

governos (TRISTÃO, 2003

No final da década de 1990 surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n° 101/2000) que buscou estabelecer um novo parâmetro para a gestão pública 

com a premissa de que o Es

impostas restrições e estímulos para que os governos pudessem utilizar, de maneira mais 

eficaz, suas bases tributárias. Nesse cenário começou a se desenhar um cenário novo

tributação municipal que, até então, vinha sendo relegada a segundo plano (MOLONHA, 

2011, p.12). 

Nos municípios, de modo geral, existe uma legislação tributária, exclusivamente

fiscal, em que os planos de desenvolvimento econômico e de melhorias pa

nele se insere, encontra-se 

principal a política fiscal, 

meio de receitas para investimentos

necessários para se tornar 

socioeconômico de qualidade para a sociedade (ALMEIDA, 2009

Não é despiciendo dizer que a estrutura da atividade fis

dois prismas: de um lado a necessidade de arrecadar recursos

comprometimento em dividir de forma j

(FLORENTINO, 2015, p.24

No conjunto composto pelos tributos, os impostos são os que produzem uma maior 

incidência de volume. Todavia, os municípios arrecadam, também, outros tipos de tributo, 

como taxas de serviços e algumas contribuições de melhorias como 

implantação de sistemas de água e esgoto, iluminação e serviços (TRISTÃO, 2003

Sendo assim, o presente estudo se delimita em fazer uma análise dos tributos da 

administração público-municipal de Itaocara, 

Janeiro. O município de Itaocara foi fundado em 1809, por Frei Tomás. Anteriormente, o 

município foi chamado de São José de Dom 

Marcos de Noronha e Brito. O nome dado ao município não teve boa aceitação e, com isso, 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO

aperfeiçoando e, nos dias atuais, existe um intenso debate sobre a necessidade de reforma

sistema tributário brasileiro que na primeira metade da década de 1990 propunha um modelo 

ionasse um acréscimo da capacidade de autofinanciamento dos 

governos (TRISTÃO, 2003, p.03.). 

No final da década de 1990 surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n° 101/2000) que buscou estabelecer um novo parâmetro para a gestão pública 

m a premissa de que o Estado não pode gastar além do que arrecada. Para tanto, foram 

impostas restrições e estímulos para que os governos pudessem utilizar, de maneira mais 

eficaz, suas bases tributárias. Nesse cenário começou a se desenhar um cenário novo

tributação municipal que, até então, vinha sendo relegada a segundo plano (MOLONHA, 

Nos municípios, de modo geral, existe uma legislação tributária, exclusivamente

que os planos de desenvolvimento econômico e de melhorias pa

 dissociada. A administração Municipal possui como instrumento 

, realizada por meio de seus objetivos e funções estatais, quer por 

meio de receitas para investimentos, quer pelo uso de políticas extrafiscais que se 

se tornar compatíveis com a tributação e para gerar

socioeconômico de qualidade para a sociedade (ALMEIDA, 2009, p.43-

Não é despiciendo dizer que a estrutura da atividade fiscal pode ser observada sob 

dois prismas: de um lado a necessidade de arrecadar recursos 

dividir de forma justa e correta as riquezas arrecadadas

p.24.). 

No conjunto composto pelos tributos, os impostos são os que produzem uma maior 

incidência de volume. Todavia, os municípios arrecadam, também, outros tipos de tributo, 

como taxas de serviços e algumas contribuições de melhorias como 

ção de sistemas de água e esgoto, iluminação e serviços (TRISTÃO, 2003

Sendo assim, o presente estudo se delimita em fazer uma análise dos tributos da 

municipal de Itaocara, cidade situada no interior do Estado do Rio de 

ro. O município de Itaocara foi fundado em 1809, por Frei Tomás. Anteriormente, o 

município foi chamado de São José de Dom Marcos, em homenagem ao antigo vice

Marcos de Noronha e Brito. O nome dado ao município não teve boa aceitação e, com isso, 
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aperfeiçoando e, nos dias atuais, existe um intenso debate sobre a necessidade de reformar o 

sistema tributário brasileiro que na primeira metade da década de 1990 propunha um modelo 

da capacidade de autofinanciamento dos 

No final da década de 1990 surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n° 101/2000) que buscou estabelecer um novo parâmetro para a gestão pública 

do que arrecada. Para tanto, foram 

impostas restrições e estímulos para que os governos pudessem utilizar, de maneira mais 

eficaz, suas bases tributárias. Nesse cenário começou a se desenhar um cenário novo para a 

tributação municipal que, até então, vinha sendo relegada a segundo plano (MOLONHA, 

Nos municípios, de modo geral, existe uma legislação tributária, exclusivamente 

que os planos de desenvolvimento econômico e de melhorias para a sociedade que 

A administração Municipal possui como instrumento 

realizada por meio de seus objetivos e funções estatais, quer por 

e políticas extrafiscais que se mostram 

compatíveis com a tributação e para gerar um desenvolvimento 

-44.). 

cal pode ser observada sob 

 e, de outro lado, o 

arrecadadas na tributação 

No conjunto composto pelos tributos, os impostos são os que produzem uma maior 

incidência de volume. Todavia, os municípios arrecadam, também, outros tipos de tributo, 

como taxas de serviços e algumas contribuições de melhorias como pavimentações, 

ção de sistemas de água e esgoto, iluminação e serviços (TRISTÃO, 2003, p.04). 

Sendo assim, o presente estudo se delimita em fazer uma análise dos tributos da 

interior do Estado do Rio de 

ro. O município de Itaocara foi fundado em 1809, por Frei Tomás. Anteriormente, o 

Marcos, em homenagem ao antigo vice-rei 

Marcos de Noronha e Brito. O nome dado ao município não teve boa aceitação e, com isso, 
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denominam o local de Itaocara (Praça de Pedra, sendo, Itá=Pedra e Okara=Praça). O 

município localiza-se em u

22.902 habitantes (IBGE, 2010). 

direita do Rio Paraíba do Sul.

O estudo mostra-

muito mais do que garantidores de direitos como liberdade e segurança, precisam garantir a 

seus cidadãos direitos sociais e coletivos que só ser

positiva de sua parte e com a justa e correta utilização dos tributos arrecadados.

Frente às prerrogativas apresentadas, o presente 

a seguinte pergunta: como a administração pública 

dos impostos municipais diante da crise que assola o país

Sendo assim, o estudo teve como

da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Municí

planejamento de receita/despesas.

tributários; verificar como vêm sendo administrados os tributos municipais e, por fim, 

verificar como os tributos 

recursos têm sido fiscalizados.

O estudo foi divido em quatro momentos importantes. O primeiro deles é uma 

revisão de literaturas em que se buscará consubstancia teórica para o tema em análise, 

procurando definições para termos im

recursos e fiscalização destes recursos e, ainda, fazer uma breve análise da arrecadação 

tributária do município de Itaocara. Em um segundo momento

metodológicos pelos quais 

analisados e discutidos os resultados encontrados com a pesquisa. E, por fim, serão colocadas 

algumas importantes contribuições para finalizar e concluir o presente estudo.

 

2 - Referencial Teórico 

 

2.1 - Tributos 
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inam o local de Itaocara (Praça de Pedra, sendo, Itá=Pedra e Okara=Praça). O 

se em uma altitude de sessenta metros e tem uma população estimada de 

, 2010). Possui uma área de 429,68 km² e l

direita do Rio Paraíba do Sul. 

-se relevante, pois na atualidade, os administradores municipais, 

muito mais do que garantidores de direitos como liberdade e segurança, precisam garantir a 

seus cidadãos direitos sociais e coletivos que só serão possíveis por meio de uma atuação 

positiva de sua parte e com a justa e correta utilização dos tributos arrecadados.

s prerrogativas apresentadas, o presente estudo se problematiza em 

como a administração pública do Município de Itaocara tem se utilizado 

dos impostos municipais diante da crise que assola o país? 

Sendo assim, o estudo teve como objetivo geral analisar se as receitas obtidas através 

da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Municí

planejamento de receita/despesas. E como objetivos específicos abordar sobre os regimes 

tributários; verificar como vêm sendo administrados os tributos municipais e, por fim, 

os tributos do Município estão sendo arrecadados e como o uso de seus 

m sido fiscalizados. 

O estudo foi divido em quatro momentos importantes. O primeiro deles é uma 

revisão de literaturas em que se buscará consubstancia teórica para o tema em análise, 

procurando definições para termos importantes como administração pública, tributos, uso dos 

recursos e fiscalização destes recursos e, ainda, fazer uma breve análise da arrecadação 

tributária do município de Itaocara. Em um segundo momento serão esboçados os passos 

metodológicos pelos quais a pesquisa se realizará. E no terceiro momento da pesquisa serão 

analisados e discutidos os resultados encontrados com a pesquisa. E, por fim, serão colocadas 

algumas importantes contribuições para finalizar e concluir o presente estudo.
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inam o local de Itaocara (Praça de Pedra, sendo, Itá=Pedra e Okara=Praça). O 

uma população estimada de 

ocaliza-se na margem 

se relevante, pois na atualidade, os administradores municipais, 

muito mais do que garantidores de direitos como liberdade e segurança, precisam garantir a 

ão possíveis por meio de uma atuação 

positiva de sua parte e com a justa e correta utilização dos tributos arrecadados. 

se problematiza em responder 

Itaocara tem se utilizado 

se as receitas obtidas através 

da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Município de Itaocara e seu 

E como objetivos específicos abordar sobre os regimes 

tributários; verificar como vêm sendo administrados os tributos municipais e, por fim, 

ados e como o uso de seus 

O estudo foi divido em quatro momentos importantes. O primeiro deles é uma 

revisão de literaturas em que se buscará consubstancia teórica para o tema em análise, 

portantes como administração pública, tributos, uso dos 

recursos e fiscalização destes recursos e, ainda, fazer uma breve análise da arrecadação 

serão esboçados os passos 

a pesquisa se realizará. E no terceiro momento da pesquisa serão 

analisados e discutidos os resultados encontrados com a pesquisa. E, por fim, serão colocadas 

algumas importantes contribuições para finalizar e concluir o presente estudo. 
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O homem desde a Antiguidade procurou se organizar socialmente. Mas para viver em 

sociedade viu a necessidade de criar fontes de custeio que viabilizassem seu desenvolvimento 

social (ALMEIDA, 2009, p.42

A estruturação da vida em sociedade faz com que surjam necessidades que já não 

podem ser atendidas de modo individual. Esta gera o estabelecimento de regras em que o 

coletivismo sobrepõe o individualismo. “Desta forma, a criação de “impostos e taxas” foi uma 

alternativa encontrada para promover a organização e manutenção das sociedades” (CEIA, 

2007, p. 1). 

Sendo assim, há a necessidade de compreender aspectos importantes dos tributos, em 

especial os de competência mun

12.973/2014 e de que modo essas alterações impactam o benefício fiscal.

Diante da variedade de impostos existentes no sistema tributário brasileiro, 

compreende-se o porquê o crime de evasão fiscal, 

fiscalização, tendo em vista, que essa possa ocorrer, muitas vezes, por simples e 

compreensível desinformação.

De acordo com Siqueira, Cury e Gomes (2011, p. 190

 
Além da tributação em cascata, ou seja, a incidência reiterada de um mesmo tributo 
nas várias et
montante do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS, do INSS, do Imposto de Renda, da 
Contribuição Social, e outros. Exemplo similar ocorre com a exação das 
contribuições do PIS e da COFINS que incide
do IRPJ e da Contribuição Social. E não seria razoável, entrementes, imputar aos 
contribuintes severas punições e críticas se deixassem de recolher algum tributo no 
prazo determinado quando sabedores do caos que se tornou 
tributário nacional.
 
 

A economia legal de tribu

contexto da própria empresa através de medidas gerenciais que contribuam para a não 

ocorrência do fato gerador do tributo e que minimize o montante devido ou que adie seu 

vencimento. A segunda esfera seria a administrativa que é onde se arrecada o

utilizar meios previstos em lei que lhe garantam uma diminuição legal do ônus tributário. A 

terceira e última esfera seria a do âmbito do Poder Judiciário, por meio de medidas judiciais, 

com o fim de suspender o pagamento, diminuição da b

contestação quanto à legalidade da cobrança. Na maior parte das vezes, a ânsia do Poder 
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O homem desde a Antiguidade procurou se organizar socialmente. Mas para viver em 

sociedade viu a necessidade de criar fontes de custeio que viabilizassem seu desenvolvimento 

p.42). 

da vida em sociedade faz com que surjam necessidades que já não 

podem ser atendidas de modo individual. Esta gera o estabelecimento de regras em que o 

coletivismo sobrepõe o individualismo. “Desta forma, a criação de “impostos e taxas” foi uma 

encontrada para promover a organização e manutenção das sociedades” (CEIA, 

Sendo assim, há a necessidade de compreender aspectos importantes dos tributos, em 

especial os de competência municipal, e analisar quais foram às alterações previstas 

12.973/2014 e de que modo essas alterações impactam o benefício fiscal.

Diante da variedade de impostos existentes no sistema tributário brasileiro, 

se o porquê o crime de evasão fiscal, a priori, não significa desrespeito com a 

ção, tendo em vista, que essa possa ocorrer, muitas vezes, por simples e 

compreensível desinformação. 

De acordo com Siqueira, Cury e Gomes (2011, p. 190-191), 

Além da tributação em cascata, ou seja, a incidência reiterada de um mesmo tributo 
nas várias etapas da produção ou circulação, ou seja, a CPMF incide sobre o 
montante do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS, do INSS, do Imposto de Renda, da 
Contribuição Social, e outros. Exemplo similar ocorre com a exação das 
contribuições do PIS e da COFINS que incidem sobre o valor do ICMS, do INSS, 
do IRPJ e da Contribuição Social. E não seria razoável, entrementes, imputar aos 
contribuintes severas punições e críticas se deixassem de recolher algum tributo no 
prazo determinado quando sabedores do caos que se tornou 
tributário nacional. (SIQUEIRA, CURY E GOMES

A economia legal de tributos pode operar em três esferas. A 

contexto da própria empresa através de medidas gerenciais que contribuam para a não 

ocorrência do fato gerador do tributo e que minimize o montante devido ou que adie seu 

vencimento. A segunda esfera seria a administrativa que é onde se arrecada o

utilizar meios previstos em lei que lhe garantam uma diminuição legal do ônus tributário. A 

terceira e última esfera seria a do âmbito do Poder Judiciário, por meio de medidas judiciais, 

com o fim de suspender o pagamento, diminuição da base de cálculo ou alíquotas e 

contestação quanto à legalidade da cobrança. Na maior parte das vezes, a ânsia do Poder 
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O homem desde a Antiguidade procurou se organizar socialmente. Mas para viver em 

sociedade viu a necessidade de criar fontes de custeio que viabilizassem seu desenvolvimento 

da vida em sociedade faz com que surjam necessidades que já não 

podem ser atendidas de modo individual. Esta gera o estabelecimento de regras em que o 

coletivismo sobrepõe o individualismo. “Desta forma, a criação de “impostos e taxas” foi uma 

encontrada para promover a organização e manutenção das sociedades” (CEIA, 

Sendo assim, há a necessidade de compreender aspectos importantes dos tributos, em 

s alterações previstas na Lei 

12.973/2014 e de que modo essas alterações impactam o benefício fiscal. 

Diante da variedade de impostos existentes no sistema tributário brasileiro, 

, não significa desrespeito com a 

ção, tendo em vista, que essa possa ocorrer, muitas vezes, por simples e 

Além da tributação em cascata, ou seja, a incidência reiterada de um mesmo tributo 
apas da produção ou circulação, ou seja, a CPMF incide sobre o 

montante do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS, do INSS, do Imposto de Renda, da 
Contribuição Social, e outros. Exemplo similar ocorre com a exação das 

m sobre o valor do ICMS, do INSS, 
do IRPJ e da Contribuição Social. E não seria razoável, entrementes, imputar aos 
contribuintes severas punições e críticas se deixassem de recolher algum tributo no 
prazo determinado quando sabedores do caos que se tornou o nosso sistema 

SIQUEIRA, CURY E GOMES, 2011, p. 190-191) 

esferas. A primeira delas seria o 

contexto da própria empresa através de medidas gerenciais que contribuam para a não 

ocorrência do fato gerador do tributo e que minimize o montante devido ou que adie seu 

vencimento. A segunda esfera seria a administrativa que é onde se arrecada o tributo. Deve-se 

utilizar meios previstos em lei que lhe garantam uma diminuição legal do ônus tributário. A 

terceira e última esfera seria a do âmbito do Poder Judiciário, por meio de medidas judiciais, 

ase de cálculo ou alíquotas e 

contestação quanto à legalidade da cobrança. Na maior parte das vezes, a ânsia do Poder 
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Público em arrecadar o tributo é tão grande que nem sempre o legislador toma as cautelas 

devidas, instituindo a quantidade de normas tribu

entre elas (AMARAL, 2001

A competência tributária pode tanto ser da União, quanto dos Estados ou Municípios.

De acordo com Siqueira, Cury e Gomes (2011), quando se adota um sistema de economia 

fiscal, é necessário que se faça uma análise de quatro importantes aspectos.O primeiro destes 

pontos seria uma análise econômico

maximizar o resultado do planejamento.O segundo ponto seria uma análise jurídica ond

constar o fundamento jurídico a ser alegado. Segundo Siqueira, Cury e Gomes (2011), “O 

CTN estabelece que a compensação só pode operar após o trânsito em julgado da ação”, 

sendo assim, é necessário muito cuidado nesse tipo de análise.

Posteriormente, uma análise fiscal em que há a exigibilidade de que as obrigações 

acessórias estejam cumpridas e em ordem para não desencadear um processo de fiscalização. 

“Dois preceitos constitucionais protegem a adoção da economia legal: Princípio da Ampla 

Defesa e do Devido Processo Legal” (SIQUEIRA; CURY; GOMES, 2011, p. 191).

Por fim, uma análise fisco

possibilitem a economia de outros tributos e em que se busque maximizar o lucro e minimizar 

os riscos. Para tanto, segundo Siqueira, Cury e Gomes (2011

da importância fundamental, pois, na maior parte das vezes, os lançamentos contábeis dão 

suporte às operações”. 

Será a escolha do regime tributário e seu enquadramento que irão definir a

e a base de cálculo dos impostos federais (SANTOS; 

Todos e quaisquer tributos exigem leis que os estabeleçam. Está vedado a União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir ou majorar os tributos sem

precedam (CTN, 2009, art. 9).

 

2.2 - Alterações propostas pela Lei 12.973/2014

Em 13 de maio de 2014 foi aprovada a lei n° 12.973/14 e esta passou a ser o assunto 

de diversas discussões para aqueles que atuam no mercado financeiro, tendo em vista ter 

trazido alterações na legislação fiscal vigente empreendendo algumas mudanças signif
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Público em arrecadar o tributo é tão grande que nem sempre o legislador toma as cautelas 

devidas, instituindo a quantidade de normas tributárias, ocorrendo, muitas vezes, contradição 

(AMARAL, 2001, p.17). 

A competência tributária pode tanto ser da União, quanto dos Estados ou Municípios.

De acordo com Siqueira, Cury e Gomes (2011), quando se adota um sistema de economia 

necessário que se faça uma análise de quatro importantes aspectos.O primeiro destes 

pontos seria uma análise econômico-financeira que é a que adota procedimentos que visam 

maximizar o resultado do planejamento.O segundo ponto seria uma análise jurídica ond

constar o fundamento jurídico a ser alegado. Segundo Siqueira, Cury e Gomes (2011), “O 

CTN estabelece que a compensação só pode operar após o trânsito em julgado da ação”, 

sendo assim, é necessário muito cuidado nesse tipo de análise. 

, uma análise fiscal em que há a exigibilidade de que as obrigações 

acessórias estejam cumpridas e em ordem para não desencadear um processo de fiscalização. 

“Dois preceitos constitucionais protegem a adoção da economia legal: Princípio da Ampla 

o Devido Processo Legal” (SIQUEIRA; CURY; GOMES, 2011, p. 191).

Por fim, uma análise fisco-contábil onde se deve adotar procedimentos que 

possibilitem a economia de outros tributos e em que se busque maximizar o lucro e minimizar 

undo Siqueira, Cury e Gomes (2011), “[...] a Contabilidade reveste

da importância fundamental, pois, na maior parte das vezes, os lançamentos contábeis dão 

Será a escolha do regime tributário e seu enquadramento que irão definir a

e a base de cálculo dos impostos federais (SANTOS; OLIVEIRA, 2007, 

Todos e quaisquer tributos exigem leis que os estabeleçam. Está vedado a União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir ou majorar os tributos sem

precedam (CTN, 2009, art. 9). 

Alterações propostas pela Lei 12.973/2014 

Em 13 de maio de 2014 foi aprovada a lei n° 12.973/14 e esta passou a ser o assunto 

de diversas discussões para aqueles que atuam no mercado financeiro, tendo em vista ter 

trazido alterações na legislação fiscal vigente empreendendo algumas mudanças signif
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Público em arrecadar o tributo é tão grande que nem sempre o legislador toma as cautelas 

tárias, ocorrendo, muitas vezes, contradição 

A competência tributária pode tanto ser da União, quanto dos Estados ou Municípios. 

De acordo com Siqueira, Cury e Gomes (2011), quando se adota um sistema de economia 

necessário que se faça uma análise de quatro importantes aspectos.O primeiro destes 

financeira que é a que adota procedimentos que visam 

maximizar o resultado do planejamento.O segundo ponto seria uma análise jurídica onde deve 

constar o fundamento jurídico a ser alegado. Segundo Siqueira, Cury e Gomes (2011), “O 

CTN estabelece que a compensação só pode operar após o trânsito em julgado da ação”, 

, uma análise fiscal em que há a exigibilidade de que as obrigações 

acessórias estejam cumpridas e em ordem para não desencadear um processo de fiscalização. 

“Dois preceitos constitucionais protegem a adoção da economia legal: Princípio da Ampla 

o Devido Processo Legal” (SIQUEIRA; CURY; GOMES, 2011, p. 191). 

contábil onde se deve adotar procedimentos que 

possibilitem a economia de outros tributos e em que se busque maximizar o lucro e minimizar 

, “[...] a Contabilidade reveste-se 

da importância fundamental, pois, na maior parte das vezes, os lançamentos contábeis dão 

Será a escolha do regime tributário e seu enquadramento que irão definir a incidência 

, p.23-24). 

Todos e quaisquer tributos exigem leis que os estabeleçam. Está vedado a União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir ou majorar os tributos sem leis que os 

Em 13 de maio de 2014 foi aprovada a lei n° 12.973/14 e esta passou a ser o assunto 

de diversas discussões para aqueles que atuam no mercado financeiro, tendo em vista ter 

trazido alterações na legislação fiscal vigente empreendendo algumas mudanças significativas 
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que impactam o benefício fiscal gerado pela amortização do 

passaram por combinação de negócios (KAYO et al., 2006; PINHEIRO, 2007).

Gooldwill, segundo Pinheiro (2007), é um termo contábil utilizado para designar a 

parte do valor de mercado (ou valor intrínseco) de uma empresa que não esteja diretamente 

refletida nos seus ativos e nos seus passivos. Inclui

imagem de mercado, a carteira de clientes, o 

seu carácter de intangibilidade e de difícil quantificação, apenas é possível a sua 

contabilização no caso de uma aquisição. O sentido original do termo surgiu com o intuito de 

justificar a razão pela qual as empresas ou negócios eram adquirido

superiores ao dos seus capitais próprios.

A referida lei é fruto da conversão da Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro 

de 2013 (MP nº 627/13) e se encarrega de dispor, por meio de seus enunciados prescritivos, 

temas fundamentais das relações de natureza jurídico

temas destacam-se: a estabilização dos efeitos tributários decorrentes da introdução das regras 

internacionais de contabilidade (

legislação brasileira e dar fim ao chamado Regime Transitório de Tributação (RTT).

Vale frisar que as alterações legislativas que levaram a mudanças dos métodos e 

critérios contábeis de maneira a alinhá

neutralidade tributária, ou seja, as novas práticas contábeis não poderiam levar a um aumento 

e nem a uma diminuição da carga tributária

Tendo em vista que a amortização do 

como um benefício fiscal pela controladora ao longo de cinco anos, a mudança ocorrida na 

base de cálculo tem impacto direto no planejamento tributário de combinações de negócios 

que possam ocorrer no futuro (BRASIL, 2014).

A Medida Provisória n° 627 foi aprovada no

2013) e convertida na Lei n° 12.973 no dia 13 de maio de 2014, segundo a mesma (BRASIL, 

2014) “Altera a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas 

Jurídicas – IRPJ, à contribuição Social

PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Regime Tributário de Transição 

2009”. 
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que impactam o benefício fiscal gerado pela amortização do goodwil

passaram por combinação de negócios (KAYO et al., 2006; PINHEIRO, 2007).

, segundo Pinheiro (2007), é um termo contábil utilizado para designar a 

do valor de mercado (ou valor intrínseco) de uma empresa que não esteja diretamente 

refletida nos seus ativos e nos seus passivos. Inclui-se neste tipo de valores a marca e a 

imagem de mercado, a carteira de clientes, o know-how dos funcionários, entre out

seu carácter de intangibilidade e de difícil quantificação, apenas é possível a sua 

contabilização no caso de uma aquisição. O sentido original do termo surgiu com o intuito de 

justificar a razão pela qual as empresas ou negócios eram adquiridos e vendidos por valores 

superiores ao dos seus capitais próprios. 

A referida lei é fruto da conversão da Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro 

de 2013 (MP nº 627/13) e se encarrega de dispor, por meio de seus enunciados prescritivos, 

ais das relações de natureza jurídico-tributária. De modo geral, dentre estes 

se: a estabilização dos efeitos tributários decorrentes da introdução das regras 

internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards 

legislação brasileira e dar fim ao chamado Regime Transitório de Tributação (RTT).

Vale frisar que as alterações legislativas que levaram a mudanças dos métodos e 

critérios contábeis de maneira a alinhá-los às práticas internacionais tiveram por prem

neutralidade tributária, ou seja, as novas práticas contábeis não poderiam levar a um aumento 

e nem a uma diminuição da carga tributária (KAYO et al., 2006). 

Tendo em vista que a amortização do goodwill para fins fiscais pode ser utilizada 

enefício fiscal pela controladora ao longo de cinco anos, a mudança ocorrida na 

base de cálculo tem impacto direto no planejamento tributário de combinações de negócios 

que possam ocorrer no futuro (BRASIL, 2014). 

A Medida Provisória n° 627 foi aprovada no dia 11 de novembro de 2013 (BRASIL, 

2013) e convertida na Lei n° 12.973 no dia 13 de maio de 2014, segundo a mesma (BRASIL, 

2014) “Altera a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas 

IRPJ, à contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para o 

PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 
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goodwil por companhias que 

passaram por combinação de negócios (KAYO et al., 2006; PINHEIRO, 2007). 

, segundo Pinheiro (2007), é um termo contábil utilizado para designar a 

do valor de mercado (ou valor intrínseco) de uma empresa que não esteja diretamente 

se neste tipo de valores a marca e a 

dos funcionários, entre outros. Dado o 

seu carácter de intangibilidade e de difícil quantificação, apenas é possível a sua 

contabilização no caso de uma aquisição. O sentido original do termo surgiu com o intuito de 

s e vendidos por valores 

A referida lei é fruto da conversão da Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro 

de 2013 (MP nº 627/13) e se encarrega de dispor, por meio de seus enunciados prescritivos, 

tributária. De modo geral, dentre estes 

se: a estabilização dos efeitos tributários decorrentes da introdução das regras 

International Financial Reporting Standards – IFRS) na 

legislação brasileira e dar fim ao chamado Regime Transitório de Tributação (RTT). 

Vale frisar que as alterações legislativas que levaram a mudanças dos métodos e 

los às práticas internacionais tiveram por premissa a 

neutralidade tributária, ou seja, as novas práticas contábeis não poderiam levar a um aumento 

para fins fiscais pode ser utilizada 

enefício fiscal pela controladora ao longo de cinco anos, a mudança ocorrida na 

base de cálculo tem impacto direto no planejamento tributário de combinações de negócios 

dia 11 de novembro de 2013 (BRASIL, 

2013) e convertida na Lei n° 12.973 no dia 13 de maio de 2014, segundo a mesma (BRASIL, 

2014) “Altera a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas 

CSLL, à Contribuição para o 

PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins; revoga o 

RTT, instituído pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 
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2.3 - Impostos Sob Competência do Município

Os municípios foram reconhecidos pela Constituição Federal (CF) de 1988 como 

membros da Federação, em igualdade com os Estados, no 

ditados pelo regime federativo (

Em decorrência da autonomia 

assegurada ao município a administração própria no que compete a assuntos de interesses que 

lhe são peculiares, em especial, no que compete aos tributos de sua competência e à 

organização de serviços públicos locais (TRISTÃO, 2003

Sob o aspecto do federalismo fiscal, esta relativa autonomia, tem como principais 

consequências: as competências impositivas dos municípios e a instituição de transferências 

compensatórias da União, semelhantes às que ocorrem com os Estados

Encontra-se prevista no artigo 145, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, a instituição de impostos. O citado artigo determina que, havendo a 

possibilidade, os impostos deverão

capacidade econômica do contribuinte (BRASIL, 1988).

Ademais, “[...] é facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os d

lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte” (TRISTÃO, 

2003, p. 29). 

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 16, define impostos como “[...] o 

tributo cuja obrigação tem por fato 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte” (BRASIL, 2015, s/p.).

 

2.3.1 - Tipos de Impostos Municipais

Em seu art. 156, a Constituição Federal de 1988 atribuiu aos municípios a 

competência, exclusiva, de instituir e cobrar três tipos de impostos: Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) (BRASIL, 1988). Ainda 

não existe no país, Emenda Constitucional (EC) que preveja a adição de mais impostos de 
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mpetência do Município 

Os municípios foram reconhecidos pela Constituição Federal (CF) de 1988 como 

membros da Federação, em igualdade com os Estados, no que compete aos direitos e deveres 

ditados pelo regime federativo (SANTOS; OLIVEIRA, 2007, p.24). 

ecorrência da autonomia municipal, instituída pelo art. 18 da CF/88, ficou 

assegurada ao município a administração própria no que compete a assuntos de interesses que 

lhe são peculiares, em especial, no que compete aos tributos de sua competência e à 

ização de serviços públicos locais (TRISTÃO, 2003, p.06). 

Sob o aspecto do federalismo fiscal, esta relativa autonomia, tem como principais 

consequências: as competências impositivas dos municípios e a instituição de transferências 

semelhantes às que ocorrem com os Estados (BRASIL, 1988)

se prevista no artigo 145, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, a instituição de impostos. O citado artigo determina que, havendo a 

possibilidade, os impostos deverão ter caráter pessoal e serem graduados, levando em conta a 

capacidade econômica do contribuinte (BRASIL, 1988). 

Ademais, “[...] é facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da 

lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte” (TRISTÃO, 

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 16, define impostos como “[...] o 

tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independentemente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte” (BRASIL, 2015, s/p.).

Tipos de Impostos Municipais 

Em seu art. 156, a Constituição Federal de 1988 atribuiu aos municípios a 

clusiva, de instituir e cobrar três tipos de impostos: Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) (BRASIL, 1988). Ainda 

no país, Emenda Constitucional (EC) que preveja a adição de mais impostos de 
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Os municípios foram reconhecidos pela Constituição Federal (CF) de 1988 como 

que compete aos direitos e deveres 

municipal, instituída pelo art. 18 da CF/88, ficou 

assegurada ao município a administração própria no que compete a assuntos de interesses que 

lhe são peculiares, em especial, no que compete aos tributos de sua competência e à 

Sob o aspecto do federalismo fiscal, esta relativa autonomia, tem como principais 

consequências: as competências impositivas dos municípios e a instituição de transferências 

(BRASIL, 1988). 

se prevista no artigo 145, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, a instituição de impostos. O citado artigo determina que, havendo a 

ter caráter pessoal e serem graduados, levando em conta a 

Ademais, “[...] é facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

ireitos individuais e nos termos da 

lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte” (TRISTÃO, 

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 16, define impostos como “[...] o 

gerador uma situação independentemente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte” (BRASIL, 2015, s/p.). 

Em seu art. 156, a Constituição Federal de 1988 atribuiu aos municípios a 

clusiva, de instituir e cobrar três tipos de impostos: Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) (BRASIL, 1988). Ainda 

no país, Emenda Constitucional (EC) que preveja a adição de mais impostos de 
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competência municipal, sendo assim, não existem outros impostos que possam ser cobrados 

por esta esfera de governo (SILVA; RODRIGUES, 2006).

No que compete ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

há que se ressaltar que este representa um 

sem edificação, localizada na zona urbana ou com destinação urbana (TRISTÃO, 2003

O IPTU, segundo Alexandre (2007, p. 44):

 
[...] é um imposto que, como o próprio nome diz, incide sobre a propriedade urbana. 
O sistema tributário brasileiro resolveu instituir dois tipos de impostos sobre a 
propriedade imobiliária: IPTU sobre imóveis situados e
situados em área rural.
 

Quanto ao Imposto sobre as Transmissões de Bens Imóveis (ITBI) inter vivos, vale 

dizer que este é recebível, a qualquer título, por ato oneroso, sob bens imóveis, por natureza 

ou acessão física e de direitos sobre imóveis, exceto os de garantia, assim como cessão de 

direitos a sua aquisição. O ITBI:

 
[...] é um imposto cobrado sobre a transmissão, sendo ele inter vivos. Segundo o art. 
156 da CF/88, aos municípios compete instituir esse imposto a qualquer
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física de direitos reais sobre 
imóveis, exceto de garantia e de cessão de direitos de sua aquisição. Semelhante à 
separação no campo de incidência do imposto sobre a propriedade (IPTU sobre
imóvel em área urbana e ITR sobre área rural) o Imposto sobre a Transmissão é 
dividi
Município e ITCMD sobre transmissão em causa mortis de competência do Estado 
(SILVA et al., 2012,

 
Os Impostos Sobre Serviços (ISS) de qualquer natureza têm sua relação definida por 

lei complementar. Este imposto incide sobre os serviços não compreendidos no art. 155 da 

CF/88, que não esteja no campo de incidência do ICMS. Segundo Cassone (20

“[...] serviço, em seu sentido comum, é o ato ou efeito de servir”.

Existe expressa determinação constitucional, afirmada por Lei Complementar, que, 

quanto ao ISS, deve-se excluir os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicações (art. 156, IV, c/c 155, I, b) (SILVA et al., 2012).

 
3 - Procedimentos Metodológicos

Tendo em vista que o presente estudo se problematiza em analisar tributos 

municipais, em demonstrar seus elementos fundamentais e em apresentar os destinos que os 
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competência municipal, sendo assim, não existem outros impostos que possam ser cobrados 

por esta esfera de governo (SILVA; RODRIGUES, 2006). 

ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

há que se ressaltar que este representa um gravame fiscal sobre a propriedade imóvel, com ou 

sem edificação, localizada na zona urbana ou com destinação urbana (TRISTÃO, 2003

, segundo Alexandre (2007, p. 44): 

[...] é um imposto que, como o próprio nome diz, incide sobre a propriedade urbana. 
O sistema tributário brasileiro resolveu instituir dois tipos de impostos sobre a 
propriedade imobiliária: IPTU sobre imóveis situados em área urbana e ITR sobre os 
situados em área rural. 

Quanto ao Imposto sobre as Transmissões de Bens Imóveis (ITBI) inter vivos, vale 

dizer que este é recebível, a qualquer título, por ato oneroso, sob bens imóveis, por natureza 

eitos sobre imóveis, exceto os de garantia, assim como cessão de 

direitos a sua aquisição. O ITBI: 

[...] é um imposto cobrado sobre a transmissão, sendo ele inter vivos. Segundo o art. 
156 da CF/88, aos municípios compete instituir esse imposto a qualquer
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física de direitos reais sobre 
imóveis, exceto de garantia e de cessão de direitos de sua aquisição. Semelhante à 
separação no campo de incidência do imposto sobre a propriedade (IPTU sobre
imóvel em área urbana e ITR sobre área rural) o Imposto sobre a Transmissão é 

dido em ITBI incidente sobre as transmissões inter vivos, de competência do 
Município e ITCMD sobre transmissão em causa mortis de competência do Estado 
(SILVA et al., 2012, p. 116). 

Os Impostos Sobre Serviços (ISS) de qualquer natureza têm sua relação definida por 

lei complementar. Este imposto incide sobre os serviços não compreendidos no art. 155 da 

CF/88, que não esteja no campo de incidência do ICMS. Segundo Cassone (20

“[...] serviço, em seu sentido comum, é o ato ou efeito de servir”. 

Existe expressa determinação constitucional, afirmada por Lei Complementar, que, 

se excluir os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

omunicações (art. 156, IV, c/c 155, I, b) (SILVA et al., 2012). 

Procedimentos Metodológicos 

Tendo em vista que o presente estudo se problematiza em analisar tributos 

municipais, em demonstrar seus elementos fundamentais e em apresentar os destinos que os 
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competência municipal, sendo assim, não existem outros impostos que possam ser cobrados 

ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

gravame fiscal sobre a propriedade imóvel, com ou 

sem edificação, localizada na zona urbana ou com destinação urbana (TRISTÃO, 2003, p.06). 

[...] é um imposto que, como o próprio nome diz, incide sobre a propriedade urbana. 
O sistema tributário brasileiro resolveu instituir dois tipos de impostos sobre a 

m área urbana e ITR sobre os 

Quanto ao Imposto sobre as Transmissões de Bens Imóveis (ITBI) inter vivos, vale 

dizer que este é recebível, a qualquer título, por ato oneroso, sob bens imóveis, por natureza 

eitos sobre imóveis, exceto os de garantia, assim como cessão de 

[...] é um imposto cobrado sobre a transmissão, sendo ele inter vivos. Segundo o art. 
156 da CF/88, aos municípios compete instituir esse imposto a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física de direitos reais sobre 
imóveis, exceto de garantia e de cessão de direitos de sua aquisição. Semelhante à 
separação no campo de incidência do imposto sobre a propriedade (IPTU sobre 
imóvel em área urbana e ITR sobre área rural) o Imposto sobre a Transmissão é 

do em ITBI incidente sobre as transmissões inter vivos, de competência do 
Município e ITCMD sobre transmissão em causa mortis de competência do Estado 

Os Impostos Sobre Serviços (ISS) de qualquer natureza têm sua relação definida por 

lei complementar. Este imposto incide sobre os serviços não compreendidos no art. 155 da 

CF/88, que não esteja no campo de incidência do ICMS. Segundo Cassone (2004, p. 479): 

Existe expressa determinação constitucional, afirmada por Lei Complementar, que, 

se excluir os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

Tendo em vista que o presente estudo se problematiza em analisar tributos 

municipais, em demonstrar seus elementos fundamentais e em apresentar os destinos que os 
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recursos arrecadados devem seguir, em conformidade com a lei, optou

verificar o modo como vem sendo aplicados os recursos dos impostos municipais do 

município de Itaocara. Para tanto, foram utilizados os procedimentos metodológicos abaixo 

explicitados. 

 

3.1 - Classificação da pesquisa

Quanto a natureza a

ciência e tecnologia, no entanto, não há uma aplicação prática e não se deseja, com ela, obter 

lucros. O que se deseja com a pesquisa é

e sua aplicação no município de Itaocara.

Quanto ao objetivo 

uma maior familiaridade com o problema por meio de pesquisa bibliográfic

buscou recuperar o conhecimento científico acumulado sobre o problema em es

Quanto a abordagem do problema

pois este tipo de pesquisa é feita de modo descritivo e exploratório, com informações obtidas, 

e a pesquisa qualitativa utiliza

 

3.2 - Procedimentos para Coleta de Dados

A pesquisa é considerada bibliográfica e documental. Santos (2000) ao analisar a 

pesquisa documental o faz apresentando sua semelhança com a pesquisa bibliográfica. Apesar 

de apresentar aspectos semelhantes à pesquisa bib

sua natureza, explicando que a pesquisa documental diferentemente da pesquisa bibliográfica 

toma como base a análise de documentos que não tenham tido, ainda, um tratamento analítico, 

ou seja, documentos oficiai

documental, posto que se tenha feito uma análise de dados oficiais disponibilizados no Portal 

de Transparência da Prefeitura de Itaocara/RJ.

Para a pesquisa bibliográfica foram selecionados artigo

críticos, dos últimos 10 anos

disponíveis no Portal de Transparência da Prefeitura de Itaocara, 

provenientes dos impostos municipais (IPTU, I
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recursos arrecadados devem seguir, em conformidade com a lei, optou-

rificar o modo como vem sendo aplicados os recursos dos impostos municipais do 

município de Itaocara. Para tanto, foram utilizados os procedimentos metodológicos abaixo 

Classificação da pesquisa 

Quanto a natureza a pesquisa é do tipo básica, pois gera conhecimentos úteis para a 

ciência e tecnologia, no entanto, não há uma aplicação prática e não se deseja, com ela, obter 

e se deseja com a pesquisa é aumentar o conhecimento sobre impostos municipais 

io de Itaocara. 

Quanto ao objetivo a pesquisa é considerada exploratória, pois visa proporcionar 

uma maior familiaridade com o problema por meio de pesquisa bibliográfic

buscou recuperar o conhecimento científico acumulado sobre o problema em es

Quanto a abordagem do problema, optou-se pela pesquisa qualitativa

é feita de modo descritivo e exploratório, com informações obtidas, 

e a pesquisa qualitativa utiliza-se de dados quantificáveis. 

Procedimentos para Coleta de Dados 

A pesquisa é considerada bibliográfica e documental. Santos (2000) ao analisar a 

pesquisa documental o faz apresentando sua semelhança com a pesquisa bibliográfica. Apesar 

de apresentar aspectos semelhantes à pesquisa bibliográfica, o autor a diferencia daquela por 

sua natureza, explicando que a pesquisa documental diferentemente da pesquisa bibliográfica 

toma como base a análise de documentos que não tenham tido, ainda, um tratamento analítico, 

ou seja, documentos oficiais originais. Sendo assim, poder-se-ia considerar a pesquisa 

documental, posto que se tenha feito uma análise de dados oficiais disponibilizados no Portal 

Transparência da Prefeitura de Itaocara/RJ. 

Para a pesquisa bibliográfica foram selecionados artigos científicos, resenhas e ensaios 

críticos, dos últimos 10 anos. Para a pesquisa documental, foram selecionados 

no Portal de Transparência da Prefeitura de Itaocara, 

provenientes dos impostos municipais (IPTU, ITBI e ISS) e despesas correntes e despesas de 
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-se nesse contexto, por 

rificar o modo como vem sendo aplicados os recursos dos impostos municipais do 

município de Itaocara. Para tanto, foram utilizados os procedimentos metodológicos abaixo 

ásica, pois gera conhecimentos úteis para a 

ciência e tecnologia, no entanto, não há uma aplicação prática e não se deseja, com ela, obter 

aumentar o conhecimento sobre impostos municipais 

a pesquisa é considerada exploratória, pois visa proporcionar 

uma maior familiaridade com o problema por meio de pesquisa bibliográfica em que se 

buscou recuperar o conhecimento científico acumulado sobre o problema em estudo. 

se pela pesquisa qualitativa e quantitativa, 

é feita de modo descritivo e exploratório, com informações obtidas, 

A pesquisa é considerada bibliográfica e documental. Santos (2000) ao analisar a 

pesquisa documental o faz apresentando sua semelhança com a pesquisa bibliográfica. Apesar 

liográfica, o autor a diferencia daquela por 

sua natureza, explicando que a pesquisa documental diferentemente da pesquisa bibliográfica 

toma como base a análise de documentos que não tenham tido, ainda, um tratamento analítico, 

ia considerar a pesquisa 

documental, posto que se tenha feito uma análise de dados oficiais disponibilizados no Portal 

s científicos, resenhas e ensaios 

Para a pesquisa documental, foram selecionados dados oficiais 

no Portal de Transparência da Prefeitura de Itaocara, sobre as receitas 

correntes e despesas de 
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capital do município, durante o período

impostos arrecadados e sua aplicação.

Os dados coletados foram analisados, apresentados os resultados e, posteriormente,

promoveu-se uma discussão sobre os resultados encontrados.

 

4 - Resultados e Discussão

Ao analisar documentos oficiais no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de 

Itaocara, foi possível observar o montante de impostos 

agosto do ano de 2018. Verificou

foram coletados com os seguintes valores:

 

Tabela 1. Exercício 2018/Receita Mensal (jan

Exercício 2018/Receita Mensal (jan./ago.)
Meses 

Janeiro R$ 938.403,75
Fevereiro R$ 3.784,08
Março R$ 18.621,60
Abril R$ 3.387,36
Maio R$ 804,81
Junho R$ 24.503,42
Julho R$ 8.452,52
Agosto R$ 50.885,72
Total R$ 1.048.843,27
Fonte: Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Itaocara (2018)

 

Os valores acima citados dizem respeito a soma dos valores recolhidos devido pelos 

contribuintes com relação aos seguintes impostos e suas taxas: IPTU, ITBI, ISS já d

taxas de serviços, receitas não tributárias, custas judiciais e ISS da PARC. Chegand

assim, aos valores estipulados na tabela acima.

No que compete a outros tributos (307.794,81), vale citar o IPVA (Imposto Sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores) que é um imposto recolhido pelo estado, mas parte é 

repassada aos municípios. O IPV

alíquota varia de estado para Estado, variando de 1% a 6% do valor do veículo, levando em 

conta a tabela FIPE. No caso do Estado do Rio de Janeiro, a alíquota é de 4%. Este imposto 

atinge as pessoas que possuem carro ou moto, mas, como o próprio nome diz, atinge também 
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durante o período de janeiro a agosto do ano de 2018 

e sua aplicação. 

Os dados coletados foram analisados, apresentados os resultados e, posteriormente,

se uma discussão sobre os resultados encontrados. 

Resultados e Discussão 

Ao analisar documentos oficiais no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de 

foi possível observar o montante de impostos que o órgão recebeu de jane

agosto do ano de 2018. Verificou-se que os impostos de competência da referida prefeitura 

foram coletados com os seguintes valores: 

Tabela 1. Exercício 2018/Receita Mensal (jan./ago.)

Exercício 2018/Receita Mensal (jan./ago.) 
IPTU ITBI 

R$ 938.403,75 R$ 14.878,00 R$ 146.624,61
R$ 3.784,08 R$ 18.750,00 R$ 128.701,71
R$ 18.621,60 R$ 14.400,00 R$ 131.576,94
R$ 3.387,36 R$ 37.075,00 R$ 798.855,00
R$ 804,81 R$ 15.900,00 R$ 169.992,88
R$ 24.503,42 R$ 20.452,42 R$ 148.869,47
R$ 8.452,52 R$ 13.520,00 R$ 131.474,35
R$ 50.885,72 R$ 20.080,00 R$ 164.884,26
R$ 1.048.843,27 R$ 155.055,42 R$ 1.820.979,22

Fonte: Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Itaocara (2018) 

valores acima citados dizem respeito a soma dos valores recolhidos devido pelos 

contribuintes com relação aos seguintes impostos e suas taxas: IPTU, ITBI, ISS já d

receitas não tributárias, custas judiciais e ISS da PARC. Chegand

assim, aos valores estipulados na tabela acima. 

No que compete a outros tributos (307.794,81), vale citar o IPVA (Imposto Sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores) que é um imposto recolhido pelo estado, mas parte é 

repassada aos municípios. O IPVA é um imposto estadual que é cobrado anualmente, cuja 

alíquota varia de estado para Estado, variando de 1% a 6% do valor do veículo, levando em 

conta a tabela FIPE. No caso do Estado do Rio de Janeiro, a alíquota é de 4%. Este imposto 

e possuem carro ou moto, mas, como o próprio nome diz, atinge também 
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de janeiro a agosto do ano de 2018 referentes aos 

Os dados coletados foram analisados, apresentados os resultados e, posteriormente, 

Ao analisar documentos oficiais no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de 

que o órgão recebeu de janeiro a 

se que os impostos de competência da referida prefeitura 

/ago.) 

ISS 
R$ 146.624,61 
R$ 128.701,71 
R$ 131.576,94 
R$ 798.855,00 
R$ 169.992,88 
R$ 148.869,47 
R$ 131.474,35 
R$ 164.884,26 
R$ 1.820.979,22 

valores acima citados dizem respeito a soma dos valores recolhidos devido pelos 

contribuintes com relação aos seguintes impostos e suas taxas: IPTU, ITBI, ISS já debitadas 

receitas não tributárias, custas judiciais e ISS da PARC. Chegando-se, 

No que compete a outros tributos (307.794,81), vale citar o IPVA (Imposto Sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores) que é um imposto recolhido pelo estado, mas parte é 

A é um imposto estadual que é cobrado anualmente, cuja 

alíquota varia de estado para Estado, variando de 1% a 6% do valor do veículo, levando em 

conta a tabela FIPE. No caso do Estado do Rio de Janeiro, a alíquota é de 4%. Este imposto 

e possuem carro ou moto, mas, como o próprio nome diz, atinge também 
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quem tem aeronaves ou embarcações. O recolhimento deste imposto é anual e 50% do valor 

que é arrecadado pelo estado é repassado aos municípios onde o veículo é licenciado. O 

restante vai para os cofres públicos 

educação, por exemplo. 

As funções/programas com os quais a Prefeitura de Itaocara tem despesa são: 

Administração, Agricultura, Assistência Social, Comércio e Serviços, Cultura, Defesa

Nacional, Desporto e Lazer, Educação, Encargos Especiais, Gestão Ambiental, Indústria, 

Legislativa, Previdência Social, Saneamento, Saúde, Trabalho, Transporte e Urbanismo. Além 

de Programas de Governos, Ações de Governo e Viagens/Passagens/Adiantamento d

Viagens, Salário por Lotação/Cargo e Credores.

As despesas correntes e despesas de capital relatadas pelo governo municipal são as 

seguintes: 

 

Tabela 2. Despesas/Função do ano de 2018 (jan./ago.)

Despesa/Função

Descrição 

Acumulado até o Período/Dotação 
Inicial 
Acumulado até o Período/Créditos 
adicionais/Reduções 
Acumulado até o Período/Dotação 
Atualizada 
No Período/Valor Empenhado

No Período/Valor em Liquidação
 
No Período/Valor Liquidado
 
No Período/Valor Pago 
 
Nota explicativa: “Valores negativos demonstrados na (s) coluna (s) “Valor em Liquidação”, “Valor Liquidado” 
ou “Valor Pago” decorrem de operações de 
Fonte: Portal de Transparência da Prefeitura de Itaocara (2018)
 
 

Os dados apresentados demonstram que a referida prefeitura tem conseguido 

impostos que se sejam compatíveis com as despesas necessárias a uma
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quem tem aeronaves ou embarcações. O recolhimento deste imposto é anual e 50% do valor 

que é arrecadado pelo estado é repassado aos municípios onde o veículo é licenciado. O 

para os cofres públicos federais para ser aplicado em áreas como saúde e 

As funções/programas com os quais a Prefeitura de Itaocara tem despesa são: 

Administração, Agricultura, Assistência Social, Comércio e Serviços, Cultura, Defesa

Nacional, Desporto e Lazer, Educação, Encargos Especiais, Gestão Ambiental, Indústria, 

Legislativa, Previdência Social, Saneamento, Saúde, Trabalho, Transporte e Urbanismo. Além 

de Programas de Governos, Ações de Governo e Viagens/Passagens/Adiantamento d

Viagens, Salário por Lotação/Cargo e Credores. 

As despesas correntes e despesas de capital relatadas pelo governo municipal são as 

Tabela 2. Despesas/Função do ano de 2018 (jan./ago.)

Despesa/Função-Programa/ jan. a ago. 2018 

Despesas 
Correntes 

Despesas de 
Capital 

Acumulado até o Período/Dotação R$ 58.789.507,46 R$ 9.213.492,54 

Acumulado até o Período/Créditos R$ 11.161.321,24 R$ – 884.429,16 

Acumulado até o Período/Dotação R$ 70.110.884,62 R$ 8.329.063 

No Período/Valor Empenhado R$ 48.236.453,58 R$ 4.353.236,42 
 

No Período/Valor em Liquidação R$ 0,00 R$ 0,00 

No Período/Valor Liquidado R$ 42.320.293,27 R$ 3.150.492,61 

R$ 40.686.800,35 R$ 3.004.398,96 

Nota explicativa: “Valores negativos demonstrados na (s) coluna (s) “Valor em Liquidação”, “Valor Liquidado” 
ou “Valor Pago” decorrem de operações de estorno realizadas no período informado” 
Fonte: Portal de Transparência da Prefeitura de Itaocara (2018) 

Os dados apresentados demonstram que a referida prefeitura tem conseguido 

compatíveis com as despesas necessárias a uma
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quem tem aeronaves ou embarcações. O recolhimento deste imposto é anual e 50% do valor 

que é arrecadado pelo estado é repassado aos municípios onde o veículo é licenciado. O 

para ser aplicado em áreas como saúde e 

As funções/programas com os quais a Prefeitura de Itaocara tem despesa são: 

Administração, Agricultura, Assistência Social, Comércio e Serviços, Cultura, Defesa 

Nacional, Desporto e Lazer, Educação, Encargos Especiais, Gestão Ambiental, Indústria, 

Legislativa, Previdência Social, Saneamento, Saúde, Trabalho, Transporte e Urbanismo. Além 

de Programas de Governos, Ações de Governo e Viagens/Passagens/Adiantamento de 

As despesas correntes e despesas de capital relatadas pelo governo municipal são as 

Tabela 2. Despesas/Função do ano de 2018 (jan./ago.) 

Reserva de 
Contingente ou 

Reserva do RPPS 
 R$ 697.000,00 

 R$ 0,00 

R$ 697.000,00 

 R$ 0,00 

R$ 0,00 

 R$ 0,00 

 R$ 0,00 

Nota explicativa: “Valores negativos demonstrados na (s) coluna (s) “Valor em Liquidação”, “Valor Liquidado” 
 

Os dados apresentados demonstram que a referida prefeitura tem conseguido coletar 

compatíveis com as despesas necessárias a uma boa administração. 
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Todavia, não foi possível inferir dados relativos ao planejamento/previsão dos gastos durante 

o período de janeiro e agosto de 2018, para que se fizesse uma comparação entre o que se 

esperava gastar e aquilo que foi realmente gasto.

o exercício do ano anterior, posto que os dados relativos ao exercício do ano de 2017 não se 

encontram disponíveis no Portal de Transparência do município. 

Na tabela que se segue, pode

tinha para o recolhimento e o valor que foi recolhido. Nota

ficaram um pouco aquém do previsto, apesar de não se observar nenhuma disparidade 

absurda, em especial, em tempos de crise econômica que as

 

Tabela 3. Previsão/Arrecadação de Receita

Previsão/Arrecadação de Receita

Previsão Atualizada Bruta 

Previsão das Deduções do FUNDEB

Previsão Atualizada Líquida

Arrecadação Bruta 

Dedução da Arrecadação FUNDEB

Arrecadação Líquida 

Fonte: Portal de Transparência da Prefeitura de Itaocara (2018)
 

Ainda que a arrecadação da Prefeitura de Itaocara esteja se comportando bem diante 

da crise, não há como negar que, muitas vezes, existem problemas relativos à arrecadação de 

impostos, como bem apontado por Rizzieri (2002) que verifica que, muitas vezes, existem 

distorções na distribuição do esforço de arrecadação de impostos entre os municípios, 

principalmente, com relação à arrecadação do IPTU. Isso ocorre, pois o desempenho da 

arrecadação é sensível ao tamanho, ao nível de renda, à identificação da região e às 

transferências recebidas por outras esferas de governo.

A Administração Pública de Ita

previstas pela Lei 12.973/2014. Lembrando, é claro, que 

objeto do presente estudo. Todavia, levando em conta que a 

fiscais, proposta pela referida lei, 
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Todavia, não foi possível inferir dados relativos ao planejamento/previsão dos gastos durante 

o período de janeiro e agosto de 2018, para que se fizesse uma comparação entre o que se 

esperava gastar e aquilo que foi realmente gasto. Não foi possível fazer uma comparação com 

o exercício do ano anterior, posto que os dados relativos ao exercício do ano de 2017 não se 

encontram disponíveis no Portal de Transparência do município.  

Na tabela que se segue, pode-se observar os dados relativos à previsão que a prefeitura 

tinha para o recolhimento e o valor que foi recolhido. Nota-se que os valores recolhidos 

ficaram um pouco aquém do previsto, apesar de não se observar nenhuma disparidade 

absurda, em especial, em tempos de crise econômica que assola o país. 

Tabela 3. Previsão/Arrecadação de Receita 

Previsão/Arrecadação de Receita Valor 

 73.244.789,30 

Previsão das Deduções do FUNDEB – 7.356.940,63 

Previsão Atualizada Líquida 65.867.848,67 

59.017.153,47 

Dedução da Arrecadação FUNDEB – 5.877.248,39 

53.042.749,43 

Fonte: Portal de Transparência da Prefeitura de Itaocara (2018) 

Ainda que a arrecadação da Prefeitura de Itaocara esteja se comportando bem diante 

não há como negar que, muitas vezes, existem problemas relativos à arrecadação de 

impostos, como bem apontado por Rizzieri (2002) que verifica que, muitas vezes, existem 

distorções na distribuição do esforço de arrecadação de impostos entre os municípios, 

principalmente, com relação à arrecadação do IPTU. Isso ocorre, pois o desempenho da 

arrecadação é sensível ao tamanho, ao nível de renda, à identificação da região e às 

transferências recebidas por outras esferas de governo. 

A Administração Pública de Itaocara parece ter se comportado bem diante mudanças 

previstas pela Lei 12.973/2014. Lembrando, é claro, que os anos anteriores a 2018 não foram 

objeto do presente estudo. Todavia, levando em conta que a amortização do 

proposta pela referida lei, deva ser utilizada como um benefício fiscal, 
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Todavia, não foi possível inferir dados relativos ao planejamento/previsão dos gastos durante 

o período de janeiro e agosto de 2018, para que se fizesse uma comparação entre o que se 

foi possível fazer uma comparação com 

o exercício do ano anterior, posto que os dados relativos ao exercício do ano de 2017 não se 

à previsão que a prefeitura 

se que os valores recolhidos 

ficaram um pouco aquém do previsto, apesar de não se observar nenhuma disparidade 

Ainda que a arrecadação da Prefeitura de Itaocara esteja se comportando bem diante 

não há como negar que, muitas vezes, existem problemas relativos à arrecadação de 

impostos, como bem apontado por Rizzieri (2002) que verifica que, muitas vezes, existem 

distorções na distribuição do esforço de arrecadação de impostos entre os municípios, 

principalmente, com relação à arrecadação do IPTU. Isso ocorre, pois o desempenho da 

arrecadação é sensível ao tamanho, ao nível de renda, à identificação da região e às 

ocara parece ter se comportado bem diante mudanças 

anos anteriores a 2018 não foram 

amortização do goodwill para fins 

ser utilizada como um benefício fiscal, o que se 
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verifica é que as mudanças propostas para a base de cálculo tiveram um impacto direto no 

planejamento tributário de combinação de negócios do ano de 2018

No que compete aos impostos propriamente de arrecadação municipal, o que se 

percebeu com o estudo é que, como bem colocado por 

imposto particularmente vulnerável à manipulação política por parte de alguns grupos mais 

poderosos. Isso ocorre principalmente em municípios pequenos, como é o caso de Itaocara, 

onde o peso político e a capacidade de influência dos grandes proprietários 

isso, acredita-se que, ainda que a prefeitura possa estar conseguindo recolher imp

compatíveis com suas despesas, o recolhimento do IPTU poderia ser maior caso não houvesse 

essa possibilidade de manipulação política que 

alguns municípios.  

No caso do ISS essa manipulação já não é tão reco

pelo próprio município sobre o preço total dos serviços prestados pelos 

de haver incidências tributárias, várias serão as bases imponíveis e cada uma delas deverá ser 

calculada de acordo com regr

(2006). 

No entanto, é preciso atentar para o fato de que 

sobre indústria e profissões 

ocorram auditorias fiscais que evitem a evasão fiscal. Esta tarefa torna

quando se trata de empresas pequenas que não conseguem manter uma contabilidade regular

(BAHL; LINN, 2013). 

Apesar do recolhimento do ITBI ser menor do que o valor recolhido c

dois impostos de competência municipal (IPTU e ISS), este tem contribuído para uma boa 

administração municipal. Como pode ser observado nas literaturas analisadas nesse contexto, 

o sujeito passivo do ITBI 

bens e direitos. Este imposto fica a ca

observado nos dados disponíveis no site da prefeitura de Itaocara,a 

tem se mostrado modesta e esse é um fato rec

anos, tenha ocorrido um grande crescimento em sua arrecadação. Esse crescimento ocorreu 

pelo fato de que os municípios, por ser esse um imposto

em verificar se os valores das tr
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verifica é que as mudanças propostas para a base de cálculo tiveram um impacto direto no 

planejamento tributário de combinação de negócios do ano de 2018 (BRASIL, 2014)

ue compete aos impostos propriamente de arrecadação municipal, o que se 

percebeu com o estudo é que, como bem colocado por Martoni et al. (2004)

imposto particularmente vulnerável à manipulação política por parte de alguns grupos mais 

s. Isso ocorre principalmente em municípios pequenos, como é o caso de Itaocara, 

onde o peso político e a capacidade de influência dos grandes proprietários 

se que, ainda que a prefeitura possa estar conseguindo recolher imp

compatíveis com suas despesas, o recolhimento do IPTU poderia ser maior caso não houvesse 

essa possibilidade de manipulação política que tem se apresentado uma prática tão comum em 

No caso do ISS essa manipulação já não é tão recorrente, pois o contribuinte é onerado 

pelo próprio município sobre o preço total dos serviços prestados pelos 

incidências tributárias, várias serão as bases imponíveis e cada uma delas deverá ser 

calculada de acordo com regras específicas, como bem colocado por Silva e Rodrigues 

No entanto, é preciso atentar para o fato de que a administração 

sobre indústria e profissões também pode ter seus percalços, e, por isso, 

rias fiscais que evitem a evasão fiscal. Esta tarefa torna

quando se trata de empresas pequenas que não conseguem manter uma contabilidade regular

Apesar do recolhimento do ITBI ser menor do que o valor recolhido c

dois impostos de competência municipal (IPTU e ISS), este tem contribuído para uma boa 

administração municipal. Como pode ser observado nas literaturas analisadas nesse contexto, 

do ITBI é qualquer das partes envolvidas na operação de transmissão de 

bens e direitos. Este imposto fica a cargo de Lei Orgânica Municipal. Assim

observado nos dados disponíveis no site da prefeitura de Itaocara,a arrecadação do ITBI ainda 

e esse é um fato recorrente em todo país, mesmo que, nos últimos 

anos, tenha ocorrido um grande crescimento em sua arrecadação. Esse crescimento ocorreu 

pelo fato de que os municípios, por ser esse um imposto de sua competência, se empenharam

em verificar se os valores das transações imobiliárias realmente refletiam os valores reais dos 
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verifica é que as mudanças propostas para a base de cálculo tiveram um impacto direto no 

(BRASIL, 2014). 

ue compete aos impostos propriamente de arrecadação municipal, o que se 

Martoni et al. (2004), o IPTU é um 

imposto particularmente vulnerável à manipulação política por parte de alguns grupos mais 

s. Isso ocorre principalmente em municípios pequenos, como é o caso de Itaocara, 

onde o peso político e a capacidade de influência dos grandes proprietários são maiores. Com 

se que, ainda que a prefeitura possa estar conseguindo recolher impostos 

compatíveis com suas despesas, o recolhimento do IPTU poderia ser maior caso não houvesse 

uma prática tão comum em 

o contribuinte é onerado 

pelo próprio município sobre o preço total dos serviços prestados pelos contribuintes. No caso 

incidências tributárias, várias serão as bases imponíveis e cada uma delas deverá ser 

as específicas, como bem colocado por Silva e Rodrigues 

a administração e recolhimento do ISS 

também pode ter seus percalços, e, por isso, é necessário que 

rias fiscais que evitem a evasão fiscal. Esta tarefa torna-se ainda mais difícil 

quando se trata de empresas pequenas que não conseguem manter uma contabilidade regular 

Apesar do recolhimento do ITBI ser menor do que o valor recolhido com os outros 

dois impostos de competência municipal (IPTU e ISS), este tem contribuído para uma boa 

administração municipal. Como pode ser observado nas literaturas analisadas nesse contexto, 

operação de transmissão de 

rgo de Lei Orgânica Municipal. Assim, como pode ser 

arrecadação do ITBI ainda 

país, mesmo que, nos últimos 

anos, tenha ocorrido um grande crescimento em sua arrecadação. Esse crescimento ocorreu 

de sua competência, se empenharam 

ansações imobiliárias realmente refletiam os valores reais dos 
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imóveis (KHAIR; VIGNOLI

Segundo Khair e Vignoli (2010, p. 11) “[...] as prefeituras se preocuparam em ter o 

valor correto do imóvel e com isso, o valor venal ganhou muita importâ

IPTU, mas também para o ITBI, sen

impostos”. 

Silva e Rodrigues (2006) acreditam que nos municípios menores a administração 

consegue ter melhores informações sobre a venda de imóveis, pois,

município tenha apenas um cartório de registro de imóveis, o que facilita às prefeituras 

cobrarem o ITBI e o IPTU de maneira mais adequada e com maior facilidade. Existe, até 

mesmo, a possibilidade de uma propriedade ser vendida a um val

sair também em um valor abaixo do valor real, todavia, a arrecadação será dada pelo valor 

venal como mínimo e, dessa forma, garante

importância para as prefeituras.

 

5 - Conclusão 

Levando em conta que o presente estudo teve por objetivo 

obtidas através da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Município de 

Itaocara e seu planejamento de receita/despesas

arrecadados por aquela administração pública foram utilizados de janeiro a agosto de 2018, 

pode-se dizer que o objetivo foi alcançado. 

Transparência do município de Itaocara, fazer uma análise dos tributos arreca

aplicação de seus recursos. Ademais, o fato das receitas/ tributos e as despesas correntes e 

capitais estarem detalhadas no portal 

competentes tenham acesso a estes dados.

Ficou claro, que mesmo di

bem, ou seja, obteve uma boa arrecadação

conseguiu fazer bom uso desses recursos

através da tributação estão

Itaocara/RJ. Ainda, que o valor que a prefeitura recolheu durante o período de janeiro a agosto 

de 2018 tenha ficado um pouco aquém do previsto, esta conseguiu apresentar um bom 

desempenho. Todavia, esta diferença na arrecadação (prevista e recolhida) pode ter, de certo 
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imóveis (KHAIR; VIGNOLI, 2010, p.143). 

Segundo Khair e Vignoli (2010, p. 11) “[...] as prefeituras se preocuparam em ter o 

valor correto do imóvel e com isso, o valor venal ganhou muita importâ

IPTU, mas também para o ITBI, sendo a Planta de Valores de utilidade para os dois 

Silva e Rodrigues (2006) acreditam que nos municípios menores a administração 

consegue ter melhores informações sobre a venda de imóveis, pois,

município tenha apenas um cartório de registro de imóveis, o que facilita às prefeituras 

cobrarem o ITBI e o IPTU de maneira mais adequada e com maior facilidade. Existe, até 

mesmo, a possibilidade de uma propriedade ser vendida a um valor mais baixo e a escritura 

sair também em um valor abaixo do valor real, todavia, a arrecadação será dada pelo valor 

venal como mínimo e, dessa forma, garante-se a arrecadação real que é de extrema 

importância para as prefeituras. 

m conta que o presente estudo teve por objetivo analisar 

obtidas através da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Município de 

Itaocara e seu planejamento de receita/despesas na tentativa de compreender como os tributos

arrecadados por aquela administração pública foram utilizados de janeiro a agosto de 2018, 

se dizer que o objetivo foi alcançado. Afinal, foi possível, através do Portal de 

Transparência do município de Itaocara, fazer uma análise dos tributos arreca

aplicação de seus recursos. Ademais, o fato das receitas/ tributos e as despesas correntes e 

capitais estarem detalhadas no portal possibilitam que todos os interessados e órgãos 

competentes tenham acesso a estes dados. 

Ficou claro, que mesmo diante da crise que assola o país, o município se comportou

, ou seja, obteve uma boa arrecadação com relação ao recolhimento de impostos e 

conseguiu fazer bom uso desses recursos, pois as receitas analisadas, que foram obtidas 

através da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Município de 

. Ainda, que o valor que a prefeitura recolheu durante o período de janeiro a agosto 

de 2018 tenha ficado um pouco aquém do previsto, esta conseguiu apresentar um bom 

esta diferença na arrecadação (prevista e recolhida) pode ter, de certo 
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Segundo Khair e Vignoli (2010, p. 11) “[...] as prefeituras se preocuparam em ter o 

valor correto do imóvel e com isso, o valor venal ganhou muita importância, não só para o 

o a Planta de Valores de utilidade para os dois 

Silva e Rodrigues (2006) acreditam que nos municípios menores a administração 

consegue ter melhores informações sobre a venda de imóveis, pois, não é raro, que o 

município tenha apenas um cartório de registro de imóveis, o que facilita às prefeituras 

cobrarem o ITBI e o IPTU de maneira mais adequada e com maior facilidade. Existe, até 

or mais baixo e a escritura 

sair também em um valor abaixo do valor real, todavia, a arrecadação será dada pelo valor 

se a arrecadação real que é de extrema 

analisar se as receitas 

obtidas através da tributação estão compatíveis com os gastos da prefeitura do Município de 

na tentativa de compreender como os tributos 

arrecadados por aquela administração pública foram utilizados de janeiro a agosto de 2018, 

Afinal, foi possível, através do Portal de 

Transparência do município de Itaocara, fazer uma análise dos tributos arrecadados e da 

aplicação de seus recursos. Ademais, o fato das receitas/ tributos e as despesas correntes e 

que todos os interessados e órgãos 

e assola o país, o município se comportou 

com relação ao recolhimento de impostos e 

, pois as receitas analisadas, que foram obtidas 

compatíveis com os gastos da prefeitura do Município de 

. Ainda, que o valor que a prefeitura recolheu durante o período de janeiro a agosto 

de 2018 tenha ficado um pouco aquém do previsto, esta conseguiu apresentar um bom 

esta diferença na arrecadação (prevista e recolhida) pode ter, de certo 
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modo, prejudicado a administração, em sendo assim, sugere

tomadas. A primeira delas seria a unificação de alíquotas que facilitassem a administração do 

imposto e a segunda seria a concessão de isenções e a adoção de procedimentos simplificados 

para as empresas. Com isso, se tornaria mais fácil reduzir os problemas de arrecadação do ISS 

e aumentaria a equidade vertical deste tributo, gerando, dessa forma, u

pequena de receita. 

O presente estudo não busca ser um fim em si mesmo e apresenta limitações, como 

por exemplo, a falta de um comparativo do exercício de 2018 com outros anos que o 

antecederam. Dessa forma, acredita

voltadas para a busca de documentos relativos à arrecadação e aos gastos de anos anteriores a 

2018 e uma posterior comparação entre eles. Outra limitação encontrada para o estudo é que 

no Portal de Transparência não 

dos recursos em meses subsequentes a agosto de 2018

necessário fazer uma análise de todos os meses do ano de 2018 com posterior comparação a 

anos que o antecederam.  
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tomadas. A primeira delas seria a unificação de alíquotas que facilitassem a administração do 

mposto e a segunda seria a concessão de isenções e a adoção de procedimentos simplificados 
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ma perda relativamente 
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