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Notícia anterior Próxima notícia

Novos critérios para o IPTU
É preciso corrigir privilégios e convencer contribuintes a construir Rio mais solidário e eficiente, sobretudo na área

social, com prioridade para saúde e educação

APlanta de Valores da Cidade do Rio de Janeiro não é atualizada desde 1997. Como consequência, há 20
anos os preços dos imóveis para fins de cobrança de IPTU continuam os mesmos. Em São Paulo e Niterói, o
valor desse imposto per capita é em torno de R$ 620; no Rio, de R$ 358. Somado a isso, com os mecanismos
de isenção e redução parcial existentes na legislação em vigor, 1,1 milhão de imóveis (de um total de 1,9
milhão inscritos na prefeitura) não pagam IPTU.

Há pouco mais de 20 anos, o valor de arrecadação do IPTU era próximo ao do ISS. Hoje, equivale a um
terço. Algumas regiões da cidade estão flagrantemente sub-tributadas. Não é raro encontrar em áreas nobres
do Rio apartamentos de R$ 7 milhões que pagam R$ 500 reais por mês de IPTU.

Outro número chama atenção: as 913 mil residências que não pagam IPTU ou possuem enorme redução,
em função de critérios extremamente elásticos para seu enquadramento como Unidade Autônoma Popular. O
que seria uma forma de reduzir o IPTU de imóveis de menor valor tornou-se uma benesse que faz com que,
entre essas 913 mil residências, 876 mil não paguem o imposto.

Diante da crise econômica que assola o país, e que castiga com mais intensidade o nosso estado e a cidade
do Rio de Janeiro, a prefeitura vem discutindo desde janeiro uma nova política de tributação que compatibilize
alíquotas com capacidade contributiva. É preciso corrigir os privilégios e convencer os contribuintes a construir
um Rio mais solidário e eficiente, sobretudo na área social, com absoluta prioridade para a saúde e a
educação.

É necessária uma tributação progressiva, com aumento da base de contribuintes, para que todos, mesmo
com um pouco, possam participar desse esforço.

Foi seguindo essa metodologia que durante meses, e de maneira incansável, os técnicos da prefeitura
elaboraram o projeto de lei que ora se discute na Câmara dos Vereadores. Eles analisaram e reavaliaram cada
um dos fatores que determinam a base de cálculo do IPTU. Graças a esse trabalho, temos hoje, com
microscópica acuidade, os valores unitários para lojas, salas comerciais, terrenos, apartamentos e casas para
cada um dos 25 mil trechos de logradouros existentes no município.

Fez-se ainda a comparação de cada imóvel com o valor de mercado. Isso significou calcular, para cada
inscrição, o valor do IPTU e de Taxa de Lixo a serem pagos em 2018. Nossa proposta contempla maior
equidade na tributação, maior progressividade na cobrança, isenção para quem realmente precisa e aumento
da base de pagantes. Dividiu-se o aumento em dois exercícios: metade em 2018 e o restante em 2019.

Encontramos o Tesouro do município com um déficit de R$ 4 bilhões. Foi extraordinário termos chegado até
aqui sem atrasar salários e aposentadorias. Mas tivemos que cortar as secretarias de 35 para 11, eliminar
1.500 cargos políticos e negociar cada contrato, a fim de obter uma redução de pelo menos 25%. Fizemos
economia em todas as despesas, o que não foi suficiente. Por isso, sobretudo para honrar as despesas com a
saúde, fizemos todas essas correções e as apresentamos no projeto enviado à Câmara. Uma vez aplicadas,
elas nos darão um valor de IPTU per capita ainda bem abaixo do cobrado em São Paulo e em Niterói, subindo
dos atuais R$ 358 para algo em torno de R$ 449.

Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis
vigentes.

Notícia anterior Próxima notícia

22 ago 2017 O Globo MARCELO CRIVELLA Marcelo Crivella é prefeito do Rio

javascript:showArticle('c67abfe1-165b-4e8f-9742-9c9ed4d8c0cf',15)
javascript:showArticle('43535972-803d-462f-9f64-50d851c9a1a6',15)
javascript:showArticle('c67abfe1-165b-4e8f-9742-9c9ed4d8c0cf',15)
javascript:showArticle('43535972-803d-462f-9f64-50d851c9a1a6',15)

