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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o Programa de Modernização da Administração 

Tributária implantado no Município do Recife – PMAT/Recife, no ano de 1998, sob a ótica 

do aumento da receita tributária própria do município assim como a melhoria na qualidade do 

atendimento dispensado ao cidadão contribuinte vistos por nós, como os dois principais 

objetivos centrais do citado programa, e tomando como referência para análise os resultados 

alcançados pelos seus objetivos específicos. 

No que diz respeito aos objetivos específicos, constantes dos oito Focos de Ação 

discriminados no próprio programa, todos foram analisados detalhadamente, no sentido de 

podermos estabelecer alguma relação entre os seus resultados e os objetivos centrais acima 

mencionados. 

Uma vez que o processo de arrecadação tributária municipal envolve uma série de 

tributos, cada qual com suas peculiaridades no tocante ao  lançamento, optou-se por reduzir o 

foco dos trabalhos, no sentido de pesquisar apenas o comportamento da receita tributária 

relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e abrir espaço para que, em trabalhos 

futuros, se possa, utilizando o mesmo procedimento, avaliar a performance de toda receita 

tributária municipal.  

Visando confirmar nossas suposições relativas ao aumento de arrecadação da receita 

tributária do município oriunda do IPTU e ao melhor desempenho na qualidade do 

atendimento dispensado ao cidadão contribuinte, foram analisados a ocorrência e os 

resultados de alguns fatores considerados como determinantes para o êxito dos dois objetivos 

centrais aqui discutidos. 

O primeiro fator estabelecia que a receita tributária relativa ao IPTU cresceria na 

medida em que o gestor elevasse sua alíquota ou a própria base de cálculo do referido 

imposto.       

  

 



 

6

 

 

O segundo partia do princípio de que haveria uma relação direta entre o desempenho da 

economia do município com rebatimentos na capacidade contributiva do cidadão contribuinte 

e a arrecadação do referido imposto. 

Encerrando o elenco de fatores apresentou-se a possibilidade de o incremento na 

arrecadação do IPTU, assim como a melhoria na qualidade do atendimento dispensado ao 

cidadão contribuinte, estarem vinculados às medidas adotadas pelo gestor público municipal, 

na medida em que este procurou investir na eficiência dos procedimentos e decidiu utilizar o 

PMAT/Recife como um importante instrumento para tal.  

 O referencial teórico tratou, essencialmente, dos princípios que nortearam a reforma 

administrativa gerencial brasileira e da valorização do conceito de cidadão, a partir de uma 

administração pública cada vez mais voltada para o mesmo. 

 Em seguida evidenciou-se a metodologia adotada para a pesquisa, com um estudo de 

caso do Programa de Modernização da Administração Tributária do Recife. 

 Na busca pelas informações necessárias à conclusão dos trabalhos relativos ao 

presente estudo de caso, foram realizadas na Secretaria de Finanças do Recife (SEFIN), na 

Empresa Municipal de Informática (EMPREL), e em outros órgãos oficiais, pesquisas 

bibliográficas, entrevistas, pesquisas nos relatórios gerenciais, nos relatórios de 

acompanhamento do próprio programa, e consultas relativas aos projetos de lei encaminhados 

à Câmara Municipal do Recife e aos textos aprovados e publicados no Diário Oficial do 

Município, para que no transcorrer do texto, pudessem ser dispostos de forma a estabelecer 

uma estrutura lógica de pensamento, que pretendesse responder a pergunta de pesquisa 

inicialmente colocada.   

 Apresentadas as conclusões relativas a este trabalho e sob a fundamentação teórica 

adotada ao longo do texto, foram formuladas algumas recomendações e sugestões para novos 

trabalhos.          

 

 Palavras Chave: Avaliação. Programa de Modernização da Administração 

Tributária. Eficiência e Cidadania.  
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this work was to evaluate the Tax Administration Modernization 

Programme of the Municipality of Recife –TAMP/Recife, in 1998, from a point of view of 

increasing the municipalities income tax tributes, and bettering the quality of attention given 

to the tax paying citizens. These were the two principal central objectives of the referred 

programme taken as references for analyzing the results obtained for the specific objectives. 

Concerning the specific objectives, they consisted of eight points of action 

discriminated in the programme, which were all analysed in detail, with the objective of 

establishing a relationship between the results and the central objectives, above mentioned. 

Since the process of municipal tax collecting involves a series of tributes, each with 

their own peculiarities regarding emission, it was chosen to reduce the working points, in the 

sense of researching only the behaviour of income tax tributes relative to Urban Land Taxes – 

(ULT) and the use of the same procedure, to evaluate the performance of all municipal 

income tax tributes in future works. 

Aiming to confirm our suppositions regarding the increase in the collection of income 

tax revenue arising from municipal land taxes and a better handling of the quality of attention 

given to the taxpayer, the incidence and the results of some factors considered as determinate 

for the success of the two central objectives discussed here were analysed. 

The first factor established that tax revenue regarding municipal land taxes would 

increase as the public municipality director elevates his aliquot or the basic calculation of the 

taxes referred to. 

The second considered principle was that there would be a direct relationship between 

the performance of the municipal economy, with discounts in the taxpayers contributions and 

the collection of the referred taxes. 

To conclude the list of factors, the possibility of increasing municipal land taxes was 

presented, this way a bettering in quality of attention given to the tax paying citizen is to be 

linked to the measures adopted by the public municipality director, while searching to invest 

in the efficiency of the procedures and it was decided to use the TAMP/Recife as the 

important instrument for this. 
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The theoretical reference, essentially, dealt with the principles that give adequate 

directions to the Brazilian managerial administration reform and the increased value of citizen 

concept, arising from a public administration that is more and more structured for the citizen. 

Next, showing the adopted methodology for the research, with a case study of the Tax 

Administration Modernization Programme of the Municipality of Recife. 

In the search for the necessary information to conclude the work regarding the present 

case study, at the Finance Ministry of Recife (FIMIN), and the Municipal Info Enterprise 

(MIE), and other official organs: bibliographic surveys and interviews were carried out and 

also research into managerial reports, and reports accompanying the same programme, and 

consultations relative to the law projects directed to the Recife city council chambers. The 

approved texts were published in the official newspaper of the municipality, so that, with the 

passing of time, the texts could be arranged for forming the establishment of a logical thought 

structure that is meant to reply to the questions initially found in the research. 

Through the conclusions presented relative to this work and under the theoretical 

foundation adopted throughout the text, some recommendations and suggestions for new 

works were formulated. 

 
Key words - Evaluation; Programme of tributary administration modernization; 

Efficiency and Citzenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 No ano de 1998, a Prefeitura do Recife e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), firmaram uma parceria através de um contrato de 

financiamento, cujo objetivo, entre outros, seria, a partir de conceitos de eficiência nos 

procedimentos administrativos adotados pelo município, elevar os níveis de arrecadação dos 

tributos de competência do Município de Recife e trazer para o Cidadão Contribuinte uma 

maior satisfação com os serviços afetos à SEFIN, que lhe fossem prestados ou postos a sua 

disposição.  

Esse contrato de financiamento integra a lista de produtos que o BNDES dispõe para 

viabilizar, junto aos clientes com determinado potencial, a sua missão institucional e recebe a 

denominação de Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT).  

Quisemos discutir o possível êxito do programa adotado pelo Município do Recife, a 

partir da análise de dois dos seus objetivos centrais, assim como, dos resultados alcançados 

pela administração municipal ao longo do período em que pudemos constatá-los, ou seja, 

entre os anos de 1998 e 2004.  

Em nossa análise, abordamos os acertos e os equívocos do programa, as dificuldades 

enfrentadas pelos seus implementadores e as facilidades que os mesmos tiveram no decorrer 

do processo.  

Este trabalho tem sua importância revelada, a partir da necessidade que tem o gestor 

público de conhecer e avaliar os programas por ele implementados em sua instituição. Os 

recursos nele envolvidos e as expectativas geradas quanto ao aumento na arrecadação 

municipal, assim como quanto à satisfação do Cidadão e Contribuinte, obrigam o gestor a 

procurar conhecer o seu desempenho, haja vista que o seu sucesso poderá ter relevância para a 

futura liberação de novos recursos em outras versões do mesmo programa ou de outros 

financiamentos com perfis semelhantes a este, ou ainda, na hipótese de insucesso, terá ele 

meios para corrigir seus procedimentos e suas posturas administrativas e gerenciais. 
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Os investimentos realizados por tais instituições têm sua importância assegurada a 

partir do seu caráter estratégico. Para o município, o incremento em suas receitas próprias traz 

a possibilidade de uma maior autonomia e conseqüentemente a capacidade de melhor atender 

as demandas existentes partidas de seus munícipes. Para a instituição financeira em questão, 

que tem um dos seus principais objetivos na promoção do desenvolvimento econômico e 

social da sociedade, a importância do investimento reside na possibilidade de se ter novas 

adesões ao programa por parte de municípios que nele perceberam uma oportunidade de 

crescimento sustentável.   

 Para facilitar nossa compreensão sobre a questão da arrecadação tributária, 

adentraremos um pouco nas questões relativas ao ambiente que as cerca, aos atores 

envolvidos no processo de arrecadação de tributos, à necessidade e à motivação de se 

pretender uma arrecadação cada vez mais eficaz, nas regras que devemos respeitar para 

atingirmos essa eficácia, enfim, devemos construir para o leitor o cenário em que se 

desenvolveu toda a nossa pesquisa. 

 Nas abordagens que realizamos, procuramos não perder de vista a questão do 

financiamento do Estado, analisando como esse processo se desenvolve e a importância da 

constatação do êxito em cada procedimento adotado visando assegurar, para tanto, os recursos 

necessários, não esquecendo a importância que existe na realização de uma permanente 

modernização dos instrumentos que são utilizados pelo próprio Estado.   

 As demandas sociais a serem atendidas, direta e integralmente pelo Estado, serão 

custeadas pelos recursos obtidos das fontes mais diversas. Em nossa dissertação nos 

detivemos na análise da receita tributária própria municipal oriunda do IPTU, como sendo 

uma das fontes custeadoras das sobreditas demandas.  

O atendimento às demandas dos seus munícipes constitui-se na principal razão para a 

realização dos investimentos no PMAT/Recife. O cenário de um alto défict social que se 

apresenta no Município do Recife, levou o gestor público municipal a refletir sobre a 

necessidade da otimização dos meios que lhe possibilitassem alcançar um real incremento nas 

suas receitas tributárias próprias.  

Em sua estruturação o PMAT/Recife estabeleceu como objetivos centrais: o aumento 

da receita tributária municipal; a melhoria na qualidade do atendimento ao contribuinte; a  
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elevação do desempenho da SEFIN, visando o aumento do nível de eficiência fiscal; o 

fortalecimento da capacidade da SEFIN de induzir e, sobretudo, de regular as ações que visam 

o incremento da receita tributária. 

A partir de uma análise mais aprofundada desses objetivos, foram estabelecidos outros 

que o PMAT/Recife denominou de objetivos específicos, e que funcionaram como agentes 

catalisadores do processo, visando o alcance dos primeiros. Esses objetivos específicos foram 

formalizados pela Prefeitura do Recife, quando da apresentação do seu projeto de 

modernização da administração tributária ao agente financiador. 

A análise do desempenho desses objetivos específicos em confronto com os resultados 

alcançados na arrecadação e no atendimento ao cidadão contribuinte, permitiu-nos extrair os 

elementos para formação do nosso convencimento quanto ao possível êxito do programa. 

Adotada a nossa metodologia, escolhemos, no tocante ao incremento da receita,  

dentro do leque de tributos trabalhados pelo Município do Recife, aquele que entendemos 

como o mais representativo da relação Estado versus Cidadão, para, em seguida, buscarmos 

realizar uma análise sobre as mais diversas variáveis possíveis que o cerquem, e que sejam 

determinantes da composição de sua receita. Procuramos analisar a qualidade do atendimento 

ao cidadão contribuinte a partir de diversos indicadores que pudessem retratar o seu perfil, 

não esquecendo de buscar uma resposta dada pelos próprios usuários da máquina 

administrativa municipal acerca do padrão de atendimento recebido. 

Nosso trabalho é composto de quatro capítulos e procura trazer, dentro das análises e 

discussões pertinentes, uma avaliação do programa de modernização adotado pela Prefeitura 

do Recife.  

Para que pudéssemos proporcionar um melhor esclarecimento sobre o tema que 

pretendemos discutir, tratamos, no capítulo primeiro, de apresentar o programa de 

modernização da administração tributária concebido pelo BNDES e que aqui denominaremos 

de  PMAT/BNDES, trazendo o seu conceito, identificando o seu público alvo, os objetivos 

pretendidos pelo programa, as limitações e restrições impostas quanto a valores e itens a  

serem objeto do financiamento pretendido pelos municípios e o modus operandi do programa 

em questão. 
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Apresentada uma visão global do PMAT/BNDES, daremos início à apresentação do 

programa de modernização proposto pelo Recife, resgatando o seu histórico, focalizando o 

contexto político em que o mesmo se deu, sua importância para o município, sua formulação e 

funcionamento e os seus objetivos traçados. 

No capítulo segundo, discutimos qual o referencial teórico que nos ofereceu o suporte 

científico ao estudo proposto. Para tanto, buscamos na literatura acadêmica e nos 

pensamentos científicos mais atualizados, as mais adequadas idéias e teorias acerca dos temas 

que perpassam a nossa discussão, a exemplo das idéias defendidas por Bresser Pereira ao 

tratar do tema “Uma Administração Pública Gerencial” e as adotadas por Marcelo Coutinho 

ao escrever sobre a “Administração Pública voltada para o Cidadão”.  

Nesse sentido, a questão da globalização, o conceito de Estado, seus objetivos e a crise 

que sobre ele se abateu, o modelo de gestão adotado e o que o meio acadêmico denomina de 

“Reforma do Estado”, o conceito de participação e de gestão democrática serão explorados 

neste segundo capítulo.  

No capítulo terceiro tratamos da Metodologia por nós aplicada no intuito de 

encontrarmos as respostas ao nosso problema de pesquisa.  

Descrevemos assim, todo o caminho que percorremos e que teve início a partir da 

escolha da nossa área de pesquisa, que continuou com a justificativa da nossa opção por um 

estudo de caso, e que se encerrou com a efetiva coleta das informações necessárias à pesquisa 

a ser efetuada. 

Na última etapa apresentada, reside uma das partes mais delicadas de nossas 

observações. Informações equivocadas ou mesmo coletadas de forma inadequada podem 

invalidar todo o processo investigativo acadêmico, haja vista que seus resultados teriam 

partido de dados inverídicos ou mesmo imprecisos. 

Os dados objeto de nossa apreciação serão aqueles contidos no projeto apresentado 

pela SEFIN, nos relatórios de avaliação do programa, emitidos pelo citado órgão municipal, 

nos dados estatísticos e nos indicadores sociais e econômicos apresentados por diversos 

órgãos oficiais. 
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Apresentada a nossa metodologia, passamos ao capítulo seguinte, que terá como tema 

a apresentação da análise dos dados obtidos, procurando interpretá-los de forma sistêmica, 

com o intuito de trazer à tona as respostas por nós desejadas, ou mesmo apontar os possíveis 

acertos e equívocos cometidos pela SEFIN, quando da implementação do referido programa. 

Assim sendo, procuramos nos ater aos dados contidos no PMAT/Recife, no que tange 

ao seu projeto, analisando os objetivos traçados e os seus resultados, em confronto com dados 

estatísticos oficiais de caráter social e econômico, que estejam relacionados com as metas 

pretendidas, e que possam confirmar ou negar as suposições por nós defendidas.  

Finalmente, na conclusão apresentamos as nossas impressões, fruto de nossa pesquisa, 

sobre a questão proposta, procurando estabelecer se podemos utilizar os resultados dos 

objetivos traçados no PMAT/Recife, como elementos balizadores da eficácia do Programa de 

Modernização de Administração Tributária implantado pela Secretaria de Finanças desse 

município. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. 

 

 

1.1 Histórico e Objetivos do Programa. 1.2 O Perfil do PMAT. 1.3 O PMAT no Recife.                                  

1.4 Estabelecendo as Metas. 

 

 

1.1  Histórico e Objetivos do Programa. 

 

 

O Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores 

Sociais Básicos é um dos produtos disponibilizados pelo BNDES, entidade financeira 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que teve o seu 

surgimento datado do ano de 1997, e hoje, vem tendo uma performance bastante satisfatória 

nos seus propósitos, construindo uma história de grande aceitação por parte do seu público 

alvo. 

 Tal assertiva fundamenta-se inicialmente na ampliação dos propósitos do programa 

que, ao ser iniciado, tinha como objetivo o aumento do nível de eficiência fiscal dos 

municípios que apresentassem um potencial significativo na capacidade de expansão da 

exploração de suas receitas próprias e hoje, visa promover a modernização da administração 

tributária, assim como a melhoria da qualidade dos gastos públicos dentro de uma perspectiva 

de desenvolvimento local sustentável. 

Um outro fator que nos levou a acreditar no sucesso ao programa, foi o fato do 

considerável incremento na relação dos parceiros que, ano após ano, procuram a instituição  



 

23

 

 

 

financeira em tela para, apostando na capacidade de crescimento e otimização do seu setor 

tributário, nele ingressarem.  

 Em setembro de 2001, em publicação do boletim mensal do Instituto Municipalista 

Brasileiro e Associação Brasileira de Prefeituras (IMB/ABRAP), encontramos o seguinte 

registro sobre o desempenho do programa1: 

Embora o programa tenha sido criado em 97, no ano passado a adesão dos municípios 
brasileiros aumentou. O que, segundo os técnicos, se deve em parte ao“efeito-demonstração”, 
ou seja, municípios vizinhos ou da área de influência em determinada cidade que tenha obtido 
aprovação de projetos, sentem-se estimulados a buscar as mesmas vantagens. 

 Ainda sobre o PMAT, entendemos como oportuno trazer ao texto o depoimento do 

então responsável pelo programa, o Sr. Eduardo Bandeira de Mello2. Para ele, o PMAT 

representa hoje um importante instrumento de modernização gerencial, sendo, na prática, um 

programa de qualidade total da gestão pública. Outro efeito decorrente de sua execução foi a 

diminuição da dependência dos municípios em relação às transferências de recursos federais e 

estaduais, com a conseqüente redução do risco de financiamento do setor público para o 

BNDES e seus agentes financeiros e para o sistema financeiro como um todo. 

 Desta forma assegura o pré-citado gestor: 

O programa é hoje um importante mecanismo para a adequação das prefeituras às exigências 
da Lei de Responsabilidade Fiscal que prevê, em seu artigo 64, que a União prestará assistência 
financeira aos municípios, visando o cumprimento das normas desta lei complementar. 

 Ao falarmos em eficiência e eficácia na gestão pública, objetivando incremento 

na receita do município ou mesmo em parte dela, como é o nosso caso, não podemos nos 

esquivar de temas como o da Questão Orçamentária, uma vez que o Orçamento Público é 

peça chave na programação das ações de governo e no controle da obtenção das receitas e 

realização das despesas.  

A Receita Orçamentária de um Município é aquela, segundo Kohama3 que se 

encontra: “Consubstanciada no orçamento público, consignada em Lei Orçamentária, cuja  

                                                 
1 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. Boletim mensal IMB/ABRAP, São Paulo, set. 2001. Disponível em 
<http://www.imbonline.com.br/menu.htm>.Acesso em 25 nov.2003. 
2 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. Boletim mensal IMB/ABRAP, São Paulo, set. 2001. Disponível em 
<http://www.imbonline.com.br/menu.htm>.Acesso em 25 nov.2003. 
 
3 KOHAMA, Hélio. Contabilidade Pública. Teoria e Prática. 3ª ed.  São Paulo: Atlas, 1991.p.79 
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especificação deverá obedecer à discriminação constante do Anexo n° 3, da Lei Federal n° 

4.320/64”. 

No mesmo sentido Lino Martins4 define: “Receita Orçamentária é aquela que integra o 

orçamento e que o Estado pode dispor como propriedade sua”. 

As definições não poderiam ser mais precisas, haja vista a tecnicidade do instituto 

analisado. 

 O orçamento é um importante instrumento da moderna Administração Pública, 

visando prevenir e autorizar as despesas que o Estado deve realizar em cada exercício, para 

assegurar o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento às demandas sociais 

existentes na comunidade.  

Sobre orçamento Lino Martins5, comenta: “Este breve histórico sobre a evolução do 

orçamento leva à conclusão de que este instrumento de controle preventivo pressupõe uma 

nova sistemática de apropriação e controle de recursos que denominamos de orçamento-

programa”. 

 Fica claro então que é por meio do orçamento-programa que o gestor público tem a 

possibilidade de realizar o seu planejamento de governo, de programar as suas ações, 

explicitando os seus compromissos com a sociedade. Este compromisso, uma vez assumido 

formalmente, pede que o responsável pelo seu cumprimento, providencie as condições e os 

meios para a sua concretização.  

O que podemos concluir é que o gestor deve, ao programar suas ações 

governamentais, providenciar as fontes de recursos que deverão viabilizar tais 

empreendimentos. Essas fontes deverão integrar o orçamento do município, no quesito 

Receita Pública Orçamentária e, no nosso caso procuramos nos ater às Receitas Tributárias 

Municipais, com a atenção voltada para aquelas que eram de competência do Município, 

denominadas de Receitas Próprias do Município, destacando por fim aquelas que foram 

oriundas do IPTU. 

 

                                                 
4 SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo. 2° ed. São Paulo: Atlas, 1991.p.84   
5 SILVA, op. cit.,p.25  
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Os preceitos contidos na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000,  

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), reforçam ainda mais o papel do 

PMAT como instrumento de modernização da gestão municipal, na medida em que priorizam 

a transparência e o controle dos gastos orçamentários. É a normatização do dever, de todo 

gestor público municipal, ser eficiente nos seus gastos e na obtenção dos recursos, previstos 

em seu orçamento, que serão viabilizados, através de posturas administrativas que 

caracterizam a essência da filosofia traçada pelo programa.   

A maioria das operações já contratadas por meio do PMAT refere-se a investimentos a 

serem realizados exclusivamente na gestão tributária, de acordo com o objetivo inicial do 

programa. Todavia, o BNDES já oferece, dentro do próprio PMAT, a possibilidade de 

investimentos em outros projetos, com ações também voltadas para a melhoria do gasto 

público nas áreas de saúde, educação, administração geral e gestão energética. 

Nosso foco de trabalho encontra-se na primeira parte do atual programa, ou seja, na 

modernização da administração tributária, onde foi possível observarmos que este tem como 

proposta, atuar no fortalecimento das capacidades gerencial, normativa, operacional e 

tecnológica da administração tributária, no acompanhamento das obrigações tributárias, na 

maximização do uso de recursos ociosos ou mesmo pouco utilizados, e eliminação de perdas, 

assim como na melhoria da qualidade e da oferta desses serviços a um menor custo.  

De uma forma simplificada, podemos enxergar que tais propostas resumem-se na 

preocupação com a realização de uma administração cada vez mais eficiente nos seus 

procedimentos e cada vez mais preocupada com o cidadão.  

Naturalmente, trouxemos à discussão apenas os itens que julgamos vinculados à área 

tributária, no que tange aos objetivos traçados dentro do programa de modernização em 

comento, uma vez que essa foi a nossa área de atuação. 

O termo “parceria” utilizado no início dos nossos trabalhos encontra guarida no fato de 

que o BNDES e os municípios têm um objetivo maior em comum, nesse processo, em razão 

do qual, firmaram o mencionado contrato de financiamento. Em relação a este, vimos que, ao 

agente financeiro em tela, o que mais interessa não é o retorno dos recursos aportados para 

cada município beneficiado, mas sim, que uma vez aplicados eficientemente, esses recursos 

possam produzir o desenvolvimento dos mesmos.  
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Neste momento, é importante que possamos melhor apresentar os dois pólos dessa 

relação contratual, a fim de que percebamos o que moveu estas duas instituições quando 

celebraram o contrato que viabilizou o programa em discussão.  

De um lado temos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ex-

autarquia federal, criada pela Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952, e enquadrada como uma 

empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, 

pela Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971.  

O BNDES considera ser de fundamental importância, na execução de sua política de 

apoio, a observância de princípios ético-ambientais e assume o compromisso com os 

princípios do desenvolvimento sustentável. É esta a filosofia do programa em questão. 

O PMAT procura reunir as condições físicas e intelectuais para que cada município 

possa explorar todo o seu potencial de arrecadação tributária e de produtividade nos gastos 

efetuados. Dessa forma, o programa procura selecionar os clientes, e restringir as áreas em 

que cada município poderá investir os recursos por ele disponibilizados. 

No outro pólo da relação de parceria aqui analisado, encontramos os municípios que, 

de acordo com o artigo primeiro da nossa Constituição Federal são parte integrante da 

República Federativa do Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito.  

O artigo terceiro de nossa Carta Magna estabelece como objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, e naturalmente dos municípios, naquilo que lhes couber, a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, 

a erradicação da pobreza e da marginalização assim como a redução das desigualdades sociais 

e regionais, e ainda, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.  

O mandamento constitucional atribuiu aos municípios brasileiros alguns objetivos 

fundamentais que estão intimamente ligados ao crescimento, ao desenvolvimento sustentável 

e aos ganhos sociais que serão obtidos para as suas comunidades. De forma providencial, o 

texto constitucional cuidou de fornecer aos gestores públicos municipais o instrumento que 

lhes permitisse, efetivamente, cumprir com tais objetivos. 
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Assim o fez, por meio dos dispositivos contidos, hoje, no artigo 30, III da Constituição 

Federal, que prevê a competência dos municípios em instituir e arrecadar seus tributos, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei. 

Eis aí uma das fontes de recursos a que nos referimos linhas atrás, e que deverá ser 

corretamente explorada pela administração pública, no sentido de mantê-la permanentemente 

em atividade. Esta fonte terá grande importância para a administração pública do município, 

pois o mesmo artigo 30 da Constituição Federal que a prevê, institui uma gama de outras 

obrigações, que terminam por criar para o gestor a necessidade cada vez maior de viabilizar 

suas receitas.  

Vistos alguns detalhes acerca do contexto onde se insere o programa do BNDES, 

exploramos, um pouco mais, as questões relativas ao seu funcionamento, o que muito nos 

ajudou na compreensão, sobre os dados levantados, suas análises, assim como as suposições 

que foram aqui, por nós, levantadas. 

 

 

1.2  O Perfil do PMAT.  

 

 

 A análise do perfil de cada município interessado em participar do programa de 

financiamento do BNDES é de fundamental importância para o andamento do processo de 

aporte financeiro a ser realizado pelo banco em tela. Para tanto, todo município candidato ao 

financiamento deve procurar essa entidade financeira, ciente de que terá de atender a uma 

série de requisitos, os quais serão melhor esclarecidos mais adiante. 

Em razão da própria definição política do programa, é necessário que o BNDES 

perceba algum potencial de expansão na receita própria do município interessado, e tal 

possibilidade é então por ele devidamente apresentada a partir dos dados e das argumentações 

que constarão de Consulta Prévia a ser encaminhada para o agente financeiro. 
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A Consulta Prévia é o documento que materializa a intenção do município que 

pretenda aderir ao PMAT, fornecendo ao BNDES uma série de informações, a seu respeito, 

que possam convencer tal entidade financeira de que é viável nele investir, sendo a mesma 

realizada a partir de três módulos.  

Do primeiro, constarão as informações sobre município e sua administração, quando 

serão apresentados dados sócioeconômicos do município, dados básicos sobre sua 

administração tributária, financeira e patrimonial, dados básicos sobre sua administração 

geral, sobre sua administração da saúde, da educação, da assistência social a crianças e 

jovens, e dados sobre o seu orçamento. 

 Para o segundo módulo, que é um diagnóstico da administração municipal, o BNDES 

exige a apresentação de uma caracterização geral do município, quando serão prestadas 

informações relativas ao seu histórico, suas principais características demográficas, sociais e 

econômicas. Exige ainda, a apresentação da situação em que se encontra cada uma das áreas a 

serem contempladas pelo programa, a identificação, por tributo, dos principais problemas 

existentes na sua administração tributária e a identificação, por área a ser contemplada pelo 

programa, dos principais problemas de gestão enfrentados pela administração municipal. 

Por fim temos o terceiro módulo, que representa o próprio projeto defendido pelo 

município, do qual constarão os objetivos gerais e específicos, as ações planejadas na 

modernização tributária, a metodologia de implantação das ações previstas e o gerenciamento 

do projeto na área tributária, as metas a serem atingidas, identificadas por ação específica na 

área tributária, a previsão de impacto do projeto tributário na arrecadação própria, os quadros 

de acompanhamento da realização do projeto, os quadros de consolidação dos investimentos 

por cada item apoiado, os cronogramas de execução física das ações desenvolvidas no projeto, 

o cronograma de desembolso das referidas ações, e concluindo, o cronograma geral de 

desembolso do projeto. 

Uma vez aprovado o projeto do município candidato ao financiamento, deverá este 

então, tomar as primeiras providências no sentido de constituir um Núcleo Especial de 

Trabalho de Modernização da Administração (NEMAT), com a função de coordenar a sua 

implantação, atuando diretamente vinculado ao Secretário responsável pelo mesmo, e sendo  

 



 

29

 

 

 

composto por profissionais das diferentes áreas técnicas envolvidas com a melhoria da 

eficiência da administração municipal. 

O BNDES estabelece para os interessados no financiamento, quais os itens passíveis 

de serem aprovados, assim como todas as demais condições que envolvam o financiamento 

pretendido, e que passamos agora a relacionar.  

Os investimentos realizados em infra-estrutura física, em equipamentos de apoio à 

operação e fiscalização, em tecnologia da informação e equipamentos de informática, 

capacitação de recursos humanos e serviços técnicos especializados voltados para a obtenção 

dos propósitos do programa, são, em princípio, aceitos como itens financiáveis. 

Para os itens relativos à tecnologia de informação e equipamentos de informática, o 

programa prevê a possibilidade de que seja investido na aquisição de hardware e de redes de 

computação e de comunicação, e na aquisição e desenvolvimento de software e sistemas de 

informação, inclusive para implantação e acesso à internet. 

No que tange à questão da capacitação de recursos humanos, encontra-se prevista a 

liberação de recursos que estejam comprometidos com o desenvolvimento de programas de 

treinamento, de atualização e reciclagem de pessoal, participação em cursos e seminários e 

visitas técnicas dos funcionários municipais. Em relação aos serviços técnicos especializados, 

o BNDES tem como regra, que será objeto de financiamento, toda solicitação direcionada 

para a execução de serviços comprometidos com o desenvolvimento das atividades do 

projeto, inclusive sistemas de organização e gerência, base cadastral e tecnologia da 

informação.  

Serão igualmente aprovados os pedidos de investimentos em equipamentos de apoio à 

operação e fiscalização, quando estes visarem e tiverem como propósito final, a aquisição de 

equipamentos operacionais, de comunicação e outros bens móveis operacionais. 

Por fim, no que concerne às aplicações pretendidas, na área de infra-estrutura física, 

estarão liberados os recursos solicitados que pretendam ser aplicados na adequação dos 

ambientes físicos, através da melhoria de instalações e de programas operacionais e de 

atendimento ao cidadão. 
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No tocante aos itens que não podem ser objeto de financiamento, o BNDES, 

estabelece restrições à construção e à reaparelhagem de escolas, unidades de saúde e de 

atendimento, à realização de obras de infra-estrutura não voltadas para a melhoria de 

eficiência da administração, a quaisquer desembolsos realizados com programas de 

desligamento de servidores, à aquisição ou arrendamento de bens imóveis e benfeitorias, 

assim como a aquisição de máquinas e de equipamentos usados, ou à manutenção de 

atividades e de custeio da administração municipal, inclusive com pessoal ativo e inativo. 

Ao gestor público do município que pleiteia tal financiamento, é importante o 

conhecimento de que, uma vez aprovado o projeto, os recursos que forem aportados nos 

cofres públicos municipais estarão sujeitos, pelo prazo total de 08 (oito) anos, a uma taxa de 

juros equivalente ao somatório do custo financeiro da operação e das remunerações 

pretendidas pelo BNDES, para si e para a instituição financeira credenciada a receber os 

recursos. O custo financeiro, ao qual nos referimos acima, será calculado através da Taxa de 

Juros de Longo Prazo (TJLP), sendo a remuneração pretendida pelo BNDES equivalente a 

2,5% (dois e meio por cento) ao ano, enquanto instituição financeira credenciada e o cliente 

irão deliberar a respeito da remuneração que caberá ao primeiro. 

Outra importante informação diz respeito ao nível de participação do BNDES no 

investimento pretendido por cada município, uma vez que  o banco estabeleceu que poderá ser 

aprovado e liberado um total de recursos de até 90% (noventa por cento) do valor dos itens 

apoiáveis, para municípios que detenham uma população superior a 50.000 (cinqüenta mil) 

habitantes, e para aqueles, cuja população não consiga ultrapassar este patamar populacional, 

o limite previsto poderá alcançar o percentual dos 100% (cem por cento) do valor dos itens 

apoiáveis.  

Quanto às garantias postuladas pela entidade financiadora, ficarão ao seu critério ou da 

instituição financeira credenciada, observadas as normas pertinentes do Banco Central e do 

próprio BNDES.  

Nas alocações de recursos para o projeto, cada município deverá observar os seguintes 

limites de investimento, por item apoiável, devendo haver a flexibilização de alguns dos itens 

abaixo, de acordo com o perfil de cada proposta apresentada, e respeitando o limite total de 

100% (cem por cento). 
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         Tabela 1.1 – Limites de Investimento do PMAT por Item Financiável 
 

Item Financiável 
 

limite % 

 

Tecnologia de Informação e Equipamentos de Informática 
 

35 
 

Capacitação de Recursos Humanos 
 

25 
 

Serviços Técnicos Especializados 
 

35 
 

Equipamentos de Apoio à Operação e Fiscalização 
 

25 
 

Infra-Estrutura Física 
 

20 

        Fonte: BNDES site oficial da instituição em 20/01/04 

 

O desenvolvimento do projeto far-se-á a partir da identificação e seleção dos seus 

Focos de Ação, tendo por referências ações de caráter geral e ações de caráter específico.Para 

os primeiros, comum a todos os projetos, temos as ações voltadas para a organização e 

gerência, sistemas e tecnologias de informação, relações intra e interinstitucionais, legislação, 

atendimento ao cidadão, cadastros. 

Em relação aos focos de ações específicas, o programa prevê a adoção daqueles que 

são Específicos da Administração Tributária, Específicos da Administração Financeira e 

Patrimonial, Específicos da Administração da Saúde, Específicos da Administração da 

Educação, Específicos da Administração da Assistência à Criança e Jovens e Específicos da 

Administração Geral.  

O valor do financiamento deverá observar simultaneamente: um limite global de        

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), um limite específico, percapita, de R$ 18,00 

(dezoito reais) para cada habitante do município interessado, e por fim o limite dos 7% (sete 

por cento) da receita líquida real do município, de acordo com o conceito definido no Art 6º, § 

3º, da Resolução nº 78/98 do Senado Federal. 

 A filosofia do programa de modernização, em tela, estabelece que os investimentos 

realizados em itens considerados como apoiáveis, se forem  efetuados pelo município 

candidato até o sexto mês anterior à data da apresentação do seu pedido de apoio, poderão ser 

considerados como a contrapartida, exigida pela instituição financeira, a ser por ele oferecida 

quando da apresentação de seu projeto de financiamento. 

Nossa melhor definição para o termo contrapartida, utilizado no programa em questão 

é: todo aquele investimento realizado com recursos próprios, por cada município dele  
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participante, e que tenha como característica principal, a de ter sua a aplicação voltada para o 

alcance dos objetivos e das metas por ele pretendidas.  Esses investimentos serão necessários, 

haja vista que o percentual de participação do BNDES, estabelecido para cada projeto, não 

assegura a integralidade dos recursos pretendidos por cada município.  

Uma vez devidamente aprovado o projeto e iniciadas as ações de implementação do 

programa de modernização, paralelamente ao trabalho do NEMAT, e do desenvolvimento das 

ações supramencionadas, o BNDES realizará, periodicamente, visitas técnicas de 

acompanhamento e avaliação dos projetos realizados para o conjunto dos municípios 

apoiados, com vista ao atendimento das metas e objetivos dos mesmos, bem como para 

fomentar o intercâmbio de experiências e a difusão de iniciativas de sucesso. 

Visto de uma forma geral e conceitual o programa de modernização do BNDES, 

voltado para os municípios brasileiros, passemos a conhecer um pouco mais sobre o modelo 

de programa adotado pelo Município do Recife, junto a essa entidade financeira, este sim o 

verdadeiro objeto de nossa pesquisa.   

 

 

1.3 Do PMAT no Recife. 

 

 

O Município do Recife possui uma área de 217 km² e 1.422.905 habitantes de acordo 

com dados levantados em 2001 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 

ocupa lugar de destaque na Região Metropolitana do Recife (RMR) na qual naturalmente 

encontra-se inserido. 

Na apresentação da proposta do Município do Recife foram realizadas algumas 

considerações nas quais sua população foi classificada como urbana e com uma evolução, 

quando comparada com a da sua Região Metropolitana, no período entre 1970 e 1996, bem 

inferior, pois observa-se que, enquanto a população da RMR, cresceu durante o período 

observado, em 72,4% (setenta e dois inteiros e quarenta centésimos por cento), a população de  
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Recife só alcançou o patamar de 26,6%(vinte e seis inteiros e sessenta centésimos por cento) 

no mesmo espaço de tempo. 

Foi também observado que a Cidade do Recife, embora ocupando apenas 9,6% (nove 

inteiros e sessenta centésimos por cento) da superfície da RMR, é detentora de 

aproximadamente 43% (quarenta e três por cento) da população residente na RMR, o que 

ressalta a sua importância social e econômica.  

Sendo o Recife uma metrópole, traz consigo todos os problemas e as demandas que 

qualquer grande centro apresenta. O número elevado de favelas, os baixos índices de ruas 

servidas por um sistema de esgotamento sanitário, o precário sistema de abastecimento 

d’água, os altos índices de analfabetismo, os baixos níveis dos indicadores de saúde, enfim, os 

reflexos de um forte déficit social existente no país, e principalmente na região do nordeste, 

provocam demandas que necessitam ser urgentemente atendidas. 

No intuito de retratar esse déficit, relacionamos alguns dados coletados junto ao IBGE 

e que representam parte dos grandes problemas enfrentados pelos gestores públicos do Recife. 

Elegemos o ano de 2000 como referência para tal apresentação, por entender que o mesmo 

retrataria a situação do município, ainda no momento inicial do programa de modernização.  

A capital pernambucana apresentava uma taxa de analfabetismo para as pessoas 

residentes na cidade, e com 10 (dez) anos ou mais, equivalente a 11,20% (onze inteiros e vinte 

centésimos por cento). Dos 376.022 (trezentos e setenta e seis mil e vinte e dois) domicílios 

permanentes, existentes, 45.272 (quarenta e cinco mil duzentos e setenta e dois) não eram 

atendidos através de uma rede geral de abastecimento d’água, ou seja, 12,03% (doze inteiros e 

três centésimos por cento) do total. Para os 365.826 (trezentos e sessenta e cinco mil e 

oitocentos e vinte e seis) domicílios permanentes, existentes na capital pernambucana, apenas 

161.163 (cento e sessenta e um mil e cento e sessenta e três) possuíam banheiro ou sanitário, 

com o seu esgotamento sanitário sendo efetuado por rede geral. Nesse caso, o percentual de 

domicílios não atendidos pela rede geral de esgotamento, é de 55,94 % (cinqüenta e cinco 

inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) do total. Mais grave ainda é o percentual de 

domicílios que não possuem sequer um banheiro ou sanitário: 2,78% (dois inteiros e setenta e 

oito centésimos por cento) que representam 10.196 (dez mil e cento e noventa e seis)  
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domicílios.  Já no tocante à mortalidade infantil o Recife possuía uma taxa de 38,0 p/mil, 

enquanto a esperança de vida de seus habitantes ao nascer era pouco mais de 68 anos. 

Analisando a questão do desemprego, percebemos que os dados também não são 

favoráveis ao município, uma vez que temos apenas 45,60% (quarenta e cinco inteiros e 

sessenta centésimos por cento) da sua população, na condição de ser qualificada como 

economicamente ativa e desse percentual encontramos um contingente equivalente a 9,76% 

(nove inteiros e setenta e seis centésimos por cento) do total da população classificada como 

desocupada.  

Mais um importante dado a ser observado é aquele que apresenta a colocação em que 

se encontrava a capital pernambucana relativamente ao seu Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). No país, sua posição no rank era de 626°. Já dentro de uma perspectiva 

estadual, coube ao Recife o terceiro lugar. 

Não bastassem os problemas acima relacionados a serem enfrentados pelos gestores 

públicos do Recife, tiveram os mesmos que enfrentar uma forte recessão que se abateu sobre 

o país nos anos de 1990, associada à crise fiscal que reduziu maciçamente os investimentos 

públicos, e afetou fortemente o Estado de Pernambuco, cuja economia ainda está 

predominantemente concentrada na Capital.  

Atento a essas adversidades, o Município do Recife, na qualidade de núcleo central de 

sua Região Metropolitana, manifestou interesse em participar do programa oferecido pelo 

BNDES, cumpriu todas as etapas e atendeu a todos os requisitos necessários para, só então, se 

credenciar à sobredita parceria. 

Aos gestores atuais, e no nosso caso em particular, ao gestor público de uma cidade, 

situada em uma das mais pobres regiões do país, não é permitido investir mal quaisquer 

recursos que lhes sejam disponibilizados.  

Administrar com competência. Esse é o mote, por todos, a ser seguido.  

A definição de administração pública é de fundamental importância para que 

compreendamos a mecânica processual que envolve a intervenção do ente estatal nos diversos 

subsistemas, que compõem essa imensa estrutura que é o Estado e suas obrigações para com 

aqueles que, de alguma forma, com ele se relacionam. 
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Diógenes Gasparini6 nos esclarece quanto à melhor definição de administração 

dizendo: 

Tem ela, por outro lado, um conteúdo ora vulgar, ora técnico. Sendo assim, é natural que seja 
utilizada num ou noutro desses sentidos. São exemplos da primeira dessas utilizações: 
administração de empresa, administração econômica, administração do tempo, administração 
da vida, ciência da administração, administração religiosa. São exemplos da segunda dessas 
utilizações: a) Administração Pública = Estado, consoante ensina, em nota de pé de página, 
Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo, cit, p.79). 

Desse modo, se grafada em minúsculas (administração pública), indica atividade administrativa 
ou função administrativa; se registrada em maiúsculas (Administração Pública), significa 
Estado. 

 

Já em leitura segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro7 podemos apreender importantes 

manifestações acerca do conceito de Administração Pública: “Assim, em sentido material ou 

objetivo, a Administração Pública pode ser definida como atividade concreta e imediata que o 

Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a consecução de interesses 

coletivos”. 

Ao conceituarmos a Administração Pública, vimos que sua finalidade básica, ao 

administrar os bens que estejam sob a sua tutela, é alcançar o bem estar social de todos 

aqueles pelos os quais ela, administração, se acha responsável. 

Dentro do enfoque dado à necessidade de administrar com eficiência a coisa pública, 

entendemos como de fundamental importância, a realização de um acompanhamento e de um 

efetivo controle da atividade estatal, e estes, podem ocorrer das mais diversas formas, 

inclusive a partir de estudos como este, que procura discutir um programa, que tem o poder de 

interferir em todo o traçado da política tributária a ser desenvolvida por um município. 

Preocupado com sua eficiência enquanto Estado, o Município do Recife elaborou um 

estudo, disponível na biblioteca da SEFIN, sobre suas potencialidades, no que tange ao 

incremento de receitas tributárias e ao melhoramento do padrão do atendimento oferecido aos 

seus contribuintes, e cujo resultado, mais tarde, viria a integrar o projeto final apresentado ao 

BNDES. Fez abordagens sobre a evolução da economia municipal desde os anos 60, até 

meados da década de 90, e apresentou as seguintes conclusões: “A Cidade do Recife  

                                                 
6 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p.30  
7 PIETRO, Maria Sylvia Zanella de. Direito Administrativo. 13ª ed.  São Paulo: Atlas, 2001. P.61  
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apresentava uma série de problemas e desafios, que poderiam dificultar o desempenho do 

programa de modernização no que tange ao atingimento dos seus objetivos centrais, onde 

podemos destacar o reduzido ritmo de crescimento da sua base produtiva; a reduzida 

capacidade de investimento do setor público estadual, face à limitada poupança interna do 

Governo Estadual; a evasão do capital produtivo para investimentos em outras áreas do País; 

insuficiência da mão-de-obra qualificada; o reduzido fluxo e permanência média do turista; 

assim como os baixos níveis de incorporação de inovações tecnológicas em diversos 

segmentos produtivos. 

Por outro lado, a cidade apontava para algumas potencialidades econômicas, que nos 

permitiam projetar uma maior possibilidade de sucesso na implementação do PMAT/Recife, 

onde ressaltamos a sua localização geográfica privilegiada em termos do País, tanto em 

relação à Aliança do Livre Comércio das Américas (ALCA), como à União Européia; a 

existência de uma boa base científico-tecnológica; um sólido conhecimento voltado e aplicado 

no turismo local, procurando explorar a riqueza das nossas manifestações culturais; e a 

diversidade e a potencialidade de instituições de estudos e pesquisas existentes.” 

Traçado o cenário onde se desenvolveu o PMAT/Recife, é preciso que se entenda que, 

um projeto dessa magnitude, pelo volume de recursos envolvidos e pela amplitude do alcance 

de suas ações, uma vez que as mesmas pretendiam reformular toda uma política praticada e já 

consolidada, por uma secretaria municipal de uma cidade que está situada entre as mais 

desenvolvidas do país, não pode ser implementado sem que haja delegação de poderes e 

competência por parte dos principais gestores públicos municipais. Outro fator relevante para 

justificar a delegação a que nos referimos, é a complexidade das ações e dos arranjos 

necessários à implementação do programa de modernização que nos propusemos a analisar. 

É importante que tenhamos ciência da dinâmica que existe na delegação de poder 

dentro de um regime democrático. Só após o momento em que nossos políticos recebem dos 

eleitores a autoridade para regular a vida na sociedade, é que estes necessitarão delegar à 

burocracia, muitas de suas funções e todos os serviços que o Estado, que eles representam, 

prestam aos cidadãos.  

 

 



 

37

 

 

 

Esta delegação é proveniente da impossibilidade da formulação de leis e políticas 

públicas que contemplem todas as ações pretendidas pelos políticos em seus mandatos 

eletivos. Ao formular uma política pública, o governo terá de contar com todo o seu aparato 

burocrata para viabilizá-la. Ou seja, entre a formulação de políticas genéricas e sua tradução 

em um conjunto de instruções específicas a serem seguidas na prestação dos serviços 

públicos, há uma grande distância, o que deixa um poder considerável nas mãos dos órgãos 

públicos e seus administradores. 

É justamente nesse contexto que a Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife,   

através de sua Diretoria Geral de Administração Tributária (DGAT) é chamada a colaborar, 

com seus quadros e com toda sua experiência na área administrativa e tributária, planejando e 

executando todas as políticas tributárias, pretendidas pela Prefeitura do Recife e sendo então a 

grande mentora intelectual de toda a concepção e implementação do PMAT/Recife. Sendo 

assim, é de grande valia o conhecimento de sua estrutura e do seu funcionamento, para que 

possamos compreender a dinâmica da implementação da proposta de modernização por ela 

pretendida.      

 A DGAT é composta de um órgão de assessoria e seis órgãos, em nível de 

departamento, sendo que, subordinados a estes, existe uma estrutura de apoio complementar 

de divisões, serviços e seções num total de 10 (dez), 27 (vinte e sete) e 9 (nove) 

respectivamente. 

 Podemos melhor visualizar a estrutura da DGAT, a partir do organograma destacado a 

seguir.   

 

Organograma 1.1 – Diretoria Geral de Administração Tributária - DGAT 

 

 

 

 

Fonte: DGAT/SEFIN.  

DGAT 
Diretoria Geral de 

Administração Tributária
AT -  Assessoria Tributária 

DTM -  Departamento de Tributos MercantisDF - Departamento de Fiscalização

DIJ -  Departamento de Instrução e JulgamentoDAC - Departamento de Arrecadação e Cobrança

CAC – Centro e Orientação ao Contribuinte DTI -  Departamento de Tributos Imobiliários
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O Departamento de Fiscalização (DF) é aquele responsável pela homologação e pelo  

lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e pelo 

acompanhamento da apuração do Índice de Participação dos Municípios, na receita de 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

O Departamento de Tributos Mercantis (DTM) responde por todo o Cadastro 

Mercantil da Prefeitura do Recife, sendo também encarregado de lançar as taxas por ela 

cobradas referentes às pessoas físicas e jurídicas estabelecidas dentro dos seus limites 

geográficos, do lançamento do ISSQN dos profissionais autônomos, e das empresas que se 

encontrem em regime de Estimativa. Também é de competência do referido departamento a 

inscrição em dívida ativa de todos os créditos tributários do município do Recife. 

Ao Departamento de Arrecadação e Cobrança (DAC), como o próprio nome explicita, 

coube a responsabilidade do controle da arrecadação dos tributos lançados, através de uma 

efetiva política de cobrança dos valores que foram levantados e lançados pelos departamentos 

competentes para tal, e que não estejam sendo contestados administrativamente ou 

judicialmente. 

A competência do Departamento de Instrução e Julgamento (DIJ) é a de revisar os 

lançamentos, efetuados pelos departamentos lançadores dos tributos, assim como zelar pela 

legalidade dos mesmos, a fim de que possam, em uma etapa judicial, vir a serem cobrados 

com sucesso. Compete ainda ao DIJ, responder a todas as consultas fiscais realizadas pelo 

contribuinte municipal, dentro de um processo de transparência administrativa e de 

valorização da cidadania. 

 É o Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), o departamento que funciona 

como elo de ligação entre o contribuinte e toda a estrutura da DGAT, no sentido de 

recepcionar os processos de consulta fiscal, reclamação contra os lançamentos, pedidos de 

restituição de tributos pagos de forma indevida, solicitação de parcelamentos dos débitos 

existentes, pedidos de Certidão Negativa e de baixa na inscrição mercantil, entre outros.  

Compete ainda ao CAC, promover a orientação básica ao contribuinte sobre os mais 

diversos temas de natureza tributária.  
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Por fim temos o Departamento de Tributos Imobiliários (DTI), que tem um papel de 

extrema importância na execução da política tributária municipal, uma vez que é de sua 

responsabilidade, o lançamento dos dois impostos que têm a maior relevância social para o 

município, que são: o IPTU e o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), além de 

gerir todo o Cadastro Imobiliário do Recife (CADIMO).    

 Neste momento, julgamos importante a apresentação da estrutura organizacional do 

departamento supra, uma vez que foi a partir da dinâmica apresentada pela arrecadação do 

IPTU, que atingimos parte do nosso objetivo. 

 Organograma 1.2 – Departamento de Tributos Imobiliários – DTI 

 Fonte: DGAT/ SEFIN. 

 

 No projeto apresentado pela Prefeitura do Recife ao BNDES, foi concebida a idéia do 

Sistema de Operação Tributária, e vimos que este tem toda a estrutura organizacional, 

ressaltada quando tratamos da DGAT, como sendo responsável pelo seu funcionamento, e 

onde é possível destacar sete funções essenciais para o seu bom andamento. Tais funções 

podem vir a ser desenvolvidas por um, ou por mais de um dos departamentos integrantes da 

DGAT e se constituem na figura do Lançamento; Controle da Arrecadação; Fiscalização; 

Julgamento; Cobrança de Débito; Orientação ao Contribuinte; e Cadastro. 

O Sistema de Operação Tributária de que aqui tratamos, funciona com base na 

definição da política fiscal pretendida pela SEFIN, na legislação tributária vigente no 

Município do Recife e nos dados sobre o contribuinte, que alimentam as funções essenciais  

 

 

DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO  

SERVIÇO  DE AVALIAÇÃO - SA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REMISSIVO - SRR SERV]IÇO DE APOIO TÉCNICO IMOBILIÁRIO - SATI

SERVIÇO DE TRIAGEM DE DOCUMENTOS - STD 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SAI

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SPDI

DIVISÃO  DE  APOIO  TÉCNICO IMOBILIÁRIO  

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS 

ASSESSORIA SERVIÇO  DE EXPEDIENTE - SEI 

SERVIÇO DE CONTROLE DE ISENÇÕES - SCII 

SERVIÇO DE PROTOCOLO E ARQUIVO DO 
ITBI - SPAI 

SERVIÇO DE ANÁLISE DO 
CADASTRO IMOBILIÁRIO - SACI 

DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E LANÇAMENTO  
DE  ITBI 
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(Cadastro, Lançamento e Controle da Arrecadação) e as funções ajustadoras (Fiscalização, 

Julgamento, Cobrança de Débito e Orientação ao Contribuinte).  

Dessa divisão do sistema, em razão da natureza das funções, em dois subsistemas 

distintos, porém intimamente ligados, pode-se perceber que o primeiro subsistema, composto 

pelas funções essenciais, resulta na apuração da receita tributária, gerando informações 

tributárias e econômico-fiscais que vão subsidiar os dados de entrada do sistema em tela.  

Por sua vez, o segundo subsistema, composto pelas funções ajustadoras, é também 

gerador de receitas e fornece dados informacionais tributários e econômico-fiscais para, mais 

uma vez, alimentar o sistema como um todo.  

Esta é, em tese, a dinâmica da máquina administrativa tributária, e, conhecê-la, 

facilitou-nos o entendimento das propostas do programa do Recife, em relação aos seus 

objetivos específicos.  

 O Projeto de Modernização da Administração Tributária, implementado no Município 

do Recife – PMAT/Recife está balizado no Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do 

Recife (PDCR), instituído pela Lei nº 15.547/91.O Plano é um instrumento normativo e 

estratégico da política de desenvolvimento urbano, e visa integrar a ação dos agentes públicos 

e privados, na produção e gestão da cidade, de modo a garantir a prosperidade e o bem-estar 

individual e coletivo, e tem como objetivos, de forma destacada, o pleno desenvolvimento das 

funções sócioeconômicas da cidade; o bem estar e melhoria de qualidade de vida dos 

citadinos; a articulação dos diversos agentes públicos e privados atuantes na cidade, no 

processo de desenvolvimento urbano. 

O art. 3º da Lei nº 15.547/91 nos apresenta as diretrizes gerais da política urbana da 

cidade do Recife, onde ressaltamos que algumas apresentam vínculos bastante fortes e 

estreitos com os objetivos do programa de modernização sobre o qual nos debruçamos. 

Nesse sentido, podemos destacar a garantia da prestação de serviços urbanos, em 

níveis básicos, a toda a população da cidade e o condicionamento da prestação de serviços 

compatíveis a uma contra-prestação paga diretamente por seus beneficiários efetivos ou 

potenciais; 
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Visando a implementação da política urbana traçada pelo Município do Recife, o 

gestor público municipal se socorre de alguns instrumentos, ou mesmos fontes que a 

viabilizem. Essas fontes ou instrumentos são de origem fiscal e financeira, e nos preocupamos 

aqui, essencialmente, com a primeira e em particular, com o desempenho positivo das receitas 

tributárias próprias do município. 

 A execução do projeto que viabilizou o ingresso do Município do Recife no PMAT e 

que ficou a cargo da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife teve o seu  gerenciamento 

entregue nas mãos do Grupo de Trabalho para Modernização da Administração Tributária, 

criado pelo Prefeito para coordenar as ações relacionadas à Modernização da Administração 

Tributária, através do Decreto Municipal nº 17.739/97. 

O grupo esteve, como prevê o próprio programa, subordinado diretamente ao 

Secretário de Finanças, e foi formado por representantes situados em postos estratégicos, 

dentro da Administração Municipal. Foram envolvidos gestores da própria SEFIN, da 

EMPREL, e da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Recife (SAJ). 

O programa se apresenta com quatro objetivos centrais, e destacamos os dois 

primeiros expostos a seguir: 

a) O Aumento da receita tributária municipal; 

b) A Melhoria de atendimento ao contribuinte; 

c) A elevação do desempenho da SEFIN, visando o aumento do nível de eficiência 

fiscal; 

d) O fortalecimento da capacidade da SEFIN de induzir e, sobretudo, de regular as 

ações que visam o incremento da receita tributária. 

Do perfil traçado a partir dos objetivos do programa é possível concluir que suas 

ações, além de tornar eficiente a arrecadação dos tributos e proporcionar a melhoria na 

qualidade do atendimento dos cidadãos contribuintes, visam conduzir a uma efetiva 

otimização do desempenho da SEFIN, segundo os critérios de relevância, credibilidade, 

capacidade de resposta e eficiência. 

 



 

42

 

 

 

Em termos mais específicos, esses critérios foram conceituados, quando da entrega da 

elaboração da proposta de financiamento feita pelo Município do Recife, e procuram 

estabelecer os parâmetros comportamentais a serem seguidos dentro da SEFIN no 

cumprimento de sua missão institucional. 

 

 

 

1.4. Estabelecendo as metas. 

 

 

O PMAT/Recife, da forma como foi concebido, apresentou 27 ações, estruturadas em 

oito focos, cuja execução implicou investimentos da ordem de R$ 7.654.500,00 (sete milhões 

seiscentos e cinqüenta e quatro mil e quinhentos reais) tendo como período de duração, 

aproximadamente 48 (quarenta e oito) meses. 

Nosso propósito agora é apresentar os Focos das Ações desenvolvidas no programa, 

uma vez que é no seu conteúdo, mais especificamente, na execução de cada um dos seus 

objetivos específicos, que temos a materialização das idéias que inspiraram o projeto 

defendido pela SEFIN junto ao BNDES. 

No quesito Legislação, foi programada a realização da revisão e consolidação da 

legislação tributária do Município do Recife, a criação de Banco de Legislação e 

Jurisprudência na SEFIN, com sua inserção na Internet, e finalmente a realização de uma 

revisão nas isenções e nas imunidades previstas no ordenamento jurídico vigente. 

 Um segundo foco foi o de Organização e Gestão, que contemplava a reorganização 

institucional da DGAT, a implantação de uma nova sistemática de programação e 

gerenciamento das ações da mencionada diretoria, a concepção de uma política de pessoal 

explícita para a mesma, a implementação de um programa de desenvolvimento de recursos 

humanos, a elaboração e a implantação de normas e de procedimentos técnicos e 

administrativos, em áreas prioritárias da SEFIN, a racionalização dos fluxos de informações e  
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decisões e por fim, a produção de instrumentos de divulgação das mensagens da referida 

secretaria, através de desenvolvimento de campanhas de comunicação social através de uma 

mídia eficiente. 

 Dando continuidade à apresentação dos Focos de Ações, trazemos aqui um importante 

foco, o de Cadastro, por nós considerado como a  peça mais importante dentro de uma 

máquina arrecadadora, uma vez que,  sem informações precisas que possam viabilizar o 

correto lançamento dos tributos, fica difícil a missão institucional de promover a sua 

adequada arrecadação.  

 Foram programadas as seguintes ações envolvendo o Cadastro: a implementação de 

programa permanente de manutenção e revisão, e de atualização dos cadastros do Município 

do Recife; a implantação do Cadastro Único Municipal; a implementação da interligação das 

bases cadastrais; a incorporação e disseminação do uso da tecnologia de geoprocessamento; a 

integração do sistema de cadastro ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); e a 

elaboração de uma nova Planta Genérica de Valores de Terrenos (PGVT) e de uma  

sistemática mais atualizada para o cálculo do valor de edificações. 

 Outro foco a ser explorado foi o de Atenção ao Contribuinte, que contava com a 

reestruturação do modelo então vigente de atendimento, com a implantação de programas 

permanentes de orientação do contribuinte, a disseminação do uso de equipamentos que 

propiciem auto-atendimento, a implantação de serviço de atendimento remoto por telefone e 

fax e de moto atendimento e ainda a desconcentração do serviço de atendimento.   

 Dois focos que mereceram toda a atenção dos técnicos envolvidos na proposta de 

financiamento junto ao BNDES, em razão da expectativa criada em torno de seus resultados, 

foram os da Fiscalização e da Arrecadação Cobrança e Execução Fiscal. Tal expectativa 

deveu-se ao fato de ser, no âmbito desse primeiro foco, que teríamos o desenvolvimento das 

ações voltadas para aperfeiçoar o lançamento do imposto mais importante, em termos de 

arrecadação, para a Prefeitura do Recife, que é o ISSQN. Já no que tange ao foco arrecadação, 

a sobredita expectativa encontrava-se vinculada ao fato de ser, a partir das ações nele 

desenvolvidas, que se poderia monitorar melhor a arrecadação e realizar uma cobrança  mais 

eficaz, em relação a toda a receita tributária. 
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Para o Foco Fiscalização, foram idealizadas a implantação de infra-estrutura necessária ao 

planejamento estratégico e acompanhamento das atividades de auditoria fiscal, a 

informatização da ação fiscal e a redefinição de procedimentos na auditoria fiscal e a redução 

de custo dos trabalhos de ação de fiscalização. Para o Foco Arrecadação Cobrança e Execução 

Fiscal, foram planejadas a estruturação do sistema de cobrança, o aprimoramento do sistema 

de arrecadação, a adequação do sistema contábil e gerencial da administração tributária e por 

fim a reestruturação e informatização dos procedimentos e processos do órgão responsável 

pela cobrança judicial.  

 Outro foco de conteúdo bastante estratégico para o sucesso de todos os demais aqui 

relacionados, foi o da Tecnologia da Informação (TI), no qual a administração procurou 

aperfeiçoar o sistema de informações dentro da SEFIN,  com outras secretarias da Prefeitura 

do Recife, com vistas a aumentar a eficiência tributária, integrar os processos administrativos 

à Internet, e implantar o ambiente necessário à gerência eletrônica de documentos.  

 O último foco a ser explicitado, como integrante da proposta da SEFIN junto ao 

BNDES, foi o dos Estudos Econômico-Tributários, que contava com a criação de um núcleo 

dedicado permanentemente ao aprimoramento da administração tributária e com a 

maximização do aproveitamento, do uso e do cruzamento de informações econômico-

tributárias entre a secretaria em questão e outras instituições.  
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CAPÍTULO II 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O cenário. 2.2 Reforma do Estado. 2.3 O Cidadão Contribuinte. 

 

 

2.1 O Cenário 

 

 

O avanço da tecnologia, o fenômeno da globalização e a crise que se instalou no 

Estado são fatores que inegavelmente constituem forças direcionadoras das organizações para 

o campo da competitividade, obrigando-as a investir na mudança, numa reformulação 

estrutural dos seus conceitos e na própria política por elas empreendida.  

Bresser8 conseguiu resumir a questão da interação dos fenômenos acima, quando afirmou que: 

A reforma ou a reconstrução do Estado, particularmente pela via da Reforma Gerencial da 
administração pública, é uma resposta ao processo de globalização em curso, que ameaça 
reduzir a autonomia dos Estados na formulação e implementação de políticas, e,  
principalmente, à crise do Estado, que começou a se delinear em quase todo o mundo nos anos 
70, mas que só assumiu plena definição nos anos 80.   

Apresentado o que podemos denominar de cenário de estudo, e para que possamos 

discorrer sobre os fundamentos teóricos da nossa dissertação, é preciso que conceitos como os 

que envolvem a Administração Pública Gerencial e uma Administração Pública Voltada para 

o Cidadão, fiquem aqui bem firmados. Naturalmente que, no entorno de tais discussões,  

 

                                                 
8 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na 
perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34, Brasília: ENAP, 1998. p 31 
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questões como a globalização, a descentralização e a democracia participativa, gravitaram 

como elementos de suporte aos nossos principais marcos teóricos. 

O conceito de globalização e mesmo o seu raio de alcance real são temas controversos 

e ainda não pacificados na nossa comunidade científica, uma vez que vários podem ser os 

enfoques sob os quais tal fenômeno pode ser analisado. 

Podemos resumir o conceito de globalização a uma vasta rede espalhada pelo mundo e 

com seus componentes conectados, todos a serviço da construção de um sistema de produção 

de riquezas que não obedecem a quaisquer limites ou fronteiras.  

Trouxemos aqui o pensamento de Renato Baumann9 sobre a globalização, a partir de 

uma análise da perspectiva institucional, cujo principal enfoque dado pelo autor encontra-se 

nos desdobramentos que podemos enxergar a partir da verificação de tal fenômeno: “A 

globalização leva a semelhanças crescentes em termos da configuração dos diversos sistemas 

nacionais, e a uma convergência dos requisitos de regulação em diversas áreas, levando à 

maior homogeneidade entre países.” 

Juan Carlos Lerda10 argumenta sobre tal fenômeno dentro da mesma perspectiva ora 

destacada afirmando que: 

A idéia de que o fenômeno da globalização afeta de forma adversa a soberania do moderno 
Estado-nação é cada vez mais aceita em diversos círculos acadêmicos, governamentais e 
internacionais. 

De fato, existe hoje uma preocupação forte e generalizada com a progressiva diminuição do 
campo de manobra dentro do qual as autoridades nacionais podem tomar decisões sobre 
matérias de interesse doméstico, independentemente do exterior. 

É nesse sentido, da diminuição do campo de manobra, que entendemos estar contido o 

fenômeno da globalização, apesar de fortes resistências apresentadas às mudanças que o 

mesmo provoca, um dos grandes responsáveis pela assimilação, por parte dos diversos países, 

das idéias reformistas que defendiam a mudança de um Estado concentrador, burocrático e 

lento, para um novo modelo de Estado, menor e mais ágil, assim como mais eficiente e mais 

democrático.  

 

                                                                                                                                                         
 
9 BAUMANN, Renato. Brasil e a economia global. Rio de Janeiro: Campus, SOBEET, 1996. p. 35-36   
10 LERDA, Juan Carlos. Brasil e a economia global, Rio de Janeiro: Campus, SOBEET, 1996. p..239 
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A resistência a que nos reportamos acima pode ser entendida a partir da análise 

efetuada por Luciano Martins11 quando este nos afirma: 

Para entender o significado histórico de uma redefinição do papel do Estado na sociedade 
brasileira, e a resistência cultural profundamente enraizada à reforma de suas estruturas, é 
preciso relembrar algumas características persistentes da herança colonial do Brasil e de sua 
cultura política patrimonialista.    

O autor continua explicitando melhor sua visão de resistência no que tange ao aspecto 

cultural da sociedade brasileira, lembrando que Portugal nos deixou, entre muitas heranças, a 

estrutura de poder, a mentalidade e a burocracia existentes no poder absolutista de uma 

monarquia estruturada em cima de um monopólio comercial. E não bastasse essa primeira 

herança, agraciou-nos ainda com o modelo de um aparelho estatal de exageradas proporções, 

e ocupado por uma classe economicamente improdutiva. 

Visto dessa forma, é fácil compreender, o porquê da resistência de nossa sociedade em 

promover mudanças estruturais. Esta classe economicamente improdutiva continua 

permeando as estruturas governamentais: são numerosos, bem articulados politicamente, e 

sobretudo, determinados a lutar pelos seus interesses.  

Quanto ao poder, este é concentrado nas mãos de poucos, a quem a conservação desse 

sistema é de fundamental importância para a manutenção de seu status quo.  

Finalmente, conclui Luciano Martins12 acerca de sua exposição: 

Esta é, naturalmente, uma simplificação extrema, quase perigosa. Mas ela ajuda a entender o 
seguinte aspecto: o patrimonialismo, o clientelismo, a burocracia extensiva e a intervenção do 
Estado na economia estão inscritas na tradição brasileira como características persistentes da 
herança colonial.   

Corroborando as afirmações realizadas por Luciano Martins, quando o mesmo se 

reporta às dificuldades que enfrentamos ao tentarmos promover modificações na estrutura do 

Estado, temos o trabalho apresentado por Carlos Frederico Alvarenga,13 quando o mesmo 

levanta algumas questões, como a da dependência da trajetória (path dependance) onde os 

problemas a serem enfrentados relativamente a uma reversão de curso, inicialmente adotado 

pelo Estado, seriam bastante complexos e de solução com custos elevados, uma vez que o  

                                                 
11 MARTINS, Luciano. Reforma da Administração Pública e cultura política no Brasil : uma visão geral. 
Brasília: ENAP, 1997. 61 p. (Cadernos ENAP; n° 08) p.15. 
12 MARTINS, op.cit.,p.16 
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enraizamento de certos arranjos institucionais funcionariam como elementos de obstrução à 

tentativa de reformas profundas.  

Outra seria a questão da tradição patrimonialista de nosso sistema político, esta já 

abordada em nosso texto nas palavras de Luciano Martins, ou ainda questões que envolvam os 

aspectos de caráter organizacional e sociológico, presentes dentro do processo de reforma da 

administração pública brasileira. 

Em relação ao caráter organizacional, percebemos como dificuldade para se modificar 

intencionalmente a administração pública, o fato de que é preciso que haja uma conciliação 

entre os objetivos dos atores envolvidos no processo de mudança. Tais atores são os 

indivíduos que operam as instituições, as próprias instituições e o conjunto das demais 

instituições que Alvarenga denomina de ambiente institucional. Já no que tange ao caráter 

sociológico, é possível entendê-lo, a partir da existência de uma obrigação de se efetuar a 

adaptação à nossa realidade, das idéias reformistas oriundas de outros países, que tenham uma 

cultura bastante diversa da nossa, assim como da importância de se estar sempre atento às 

necessidades administrativas do país. 

Por fim, outro fator dificultador da realização das reformas no aparelho estatal, é a 

questão de se ver tal reforma, como um problema de ação coletiva, onde a mobilização de 

esforços no sentido da sua promoção fica prejudicada, em função da uma acomodação 

daqueles atores que poderiam contribuir positivamente para a implementação das sobreditas 

reformas, mas não o fazem. O princípio que leva a tal acomodação pode ser resumido na 

seguinte expressão colocada por Alvarenga14 : “Se todos irão se beneficiar da melhoria, 

mesmo que não se empenhem para que ela seja obtida, por que se empenhar?” 

 

 

                                                                                                                                                         
13 ALVARENGA, Carlos Frederico. Levantamento Teórico sobre as causas dos insucessos das tentativas de 
reforma administrativa. Revista do Serviço Público/ Fundação Escola Nacional de Serviço Pública. Brasília, Ano 
54, n° 3 (jul-set/2003). p. 29-38.    
14 ALVARENGA, op. cit., p.37.   
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2.2 Reforma do Estado. 

 

 

Entendemos como ponto pacífico em nossas discussões que, para que o Estado venha 

a acompanhar as transformações permanentes, hoje existentes na sociedade, uma mudança em 

suas estruturas se faz necessária. Independentemente das resistências que por ventura se 

apresentem, o gestor público deverá ter a capacidade de contorná-las. Deverá ter em mente, 

que sua missão, enquanto gestor, vai além dos interesses corporativistas que, com certeza, irão 

se apresentar, no transcorrer do processo de reforma por ele empreendido, da mesma forma 

que precisará lembrar o conceito de Administração Pública e seu principal objetivo que é 

alcançar o bem comum.  

Sendo assim, a nossa escolha quanto à realização de um estudo de caso, relativo ao 

Programa de Modernização da Administração Tributária do Município do Recife, visto como 

uma alternativa encontrada por este Município, visando, a partir de uma reformulação de seu 

aparelho estatal, otimizar o desempenho de sua arrecadação tributária própria, associado a 

uma postura cada vez mais voltada para o cidadão contribuinte, levou- nos a refletir sobre 

questões acadêmicas de relevância dentro do setor público.  

Tal reformulação, naturalmente, não se iniciou com o PMAT/Recife, mas tem nele um 

importante instrumento, que passou a viabilizar uma série de medidas e procedimentos no 

sentido de tornar este Estado cada vez mais eficiente. Para tanto, procuramos realçar a 

movimentação por ele provocada no sentido de uma desconcentração dos processos, de uma 

maior abertura para a participação na gestão, de um maior investimento na tecnologia da 

informação, de também alcançar o conhecimento, este visto como única forma de se obter 

uma vantagem competitiva de forma sustentável.   

O trabalho, “Crise do Estado: uma análise da Controvertida Crise Fiscal Brasileira” de 

autoria de Reginaldo Souza Santos15, Elizabeth Matos Ribeiro, Mônica Matos Ribeiro, Thiago  
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Chagas Silva Santos, Vinicius Mendes da Costa, resume a nossa preocupação em manter o 

Estado atento aos seus gastos e procurando aperfeiçoar sempre os mecanismos viabilizadores 

de ingresso de recursos para o erário. Aqui trazemos à colação, o trecho, ao nosso ver, 

sintetizador deste pensamento: 

O ponto relevante do presente estudo é analisar como ficou a situação financeira do Estado 
brasileiro com o esgotamento dos instrumentos que potencializaram a expansão econômica. As 
análises correntes dão conta de que a crise da economia brasileira decorre única e 
exclusivamente da crise fiscal do Estado; daí emerge a necessidade de se empreender reformas 
no seu interior direcionadas para o equilíbrio das contas públicas. Sem embargo, consideramos 
imprescindível avançar na análise dos aspectos determinantes do que comumente se chama de 
crise fiscal. Ao invés de vê-la relacionada apenas com a política macroeconômica, com 
excessivo nível de gasto público, e com as deficiências inerentes ao sistema tributário, 
passamos a compreendê-la também dentro do contexto da concorrência entre nações e entre 
capitais líderes e rivais, que estão levando a um acelerado processo de centralização e 
concentração de capitais. 

Tal preocupação tem um grau de complexidade bastante acentuado, uma vez que não é 

possível resumir a questão da saúde financeira do Estado a um simples desejo seu de 

expansão de receitas ou de controle de despesas. É nesse sentido que a Lei Complementar n° 

101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - vem auxiliando os atuais 

gestores a adotarem uma administração pautada na transparência e na constante busca pelo 

equilíbrio financeiro de suas contas. Esse instrumento normativo representa um código de 

conduta para os administradores públicos, que passarão a obedecer às normas e limites para 

administrar as finanças, prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos da 

sociedade. Constitui-se em uma forte ferramenta em defesa da cidadania para o povo 

brasileiro, pois todos os cidadãos terão acesso às contas públicas, podendo manifestar 

abertamente sua opinião, com o objetivo de ajudar a garantir sua boa gestão.  

Nas palavras de François Chesnais16 “... é preciso que a sociedade se adapte...”. 

Embora o tema por ele tratado verse sobre a questão da globalização dos mercados 

financeiros e de capitais privados, essa necessidade de adaptação tem um sentido bastante 

amplo, alcançando também o setor público, que naturalmente é uma importante parte 

integrante da sociedade invocada pelo autor, e passa por uma reestruturação nos conceitos de 

 

                                                                                                                                                         
15 SANTOS, Reginaldo Souza.   Crise do Estado: uma análise da Controvertida Crise Fiscal Brasileira, in  
Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós –Graduação em Administração.26., 2002, 
Salvador. Anais. Salvador, 2002.p.01 ( CD-ROM – Gestão Pública e Governança GPG 1073). 
16 CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996. Cap.1, p. 25  
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gastos dentro do setor público, procurando valorizar ao máximo cada Real por ele 

desembolsado.  

Além do que foi exposto, a referida adaptação, caminha por uma nova visão do ponto, 

para o qual estarão voltadas as ações desenvolvidas pelo Estado, priorizando o cidadão. Tudo 

isso sem que se perca de vista discussões acerca da questão da eficiência das mesmas dentro 

de uma estrutura estatal moderna e sintonizada com uma Administração Pública Gerencial, 

inspirada nos padrões do setor privado, mas perfeitamente adaptável ao setor público.  

Sobre esse modelo gerencial, Fernando Luiz Abrucio17 nos ensina que: 

O ponto central do modelo gerencial puro é a busca da eficiência. Para tanto, parte do 
pressuposto de que é preciso modificar as engrenagens do modelo weberiano. A burocracia 
tradicional (Whitehall para os ingleses) é definida como uma organização com estrutura rígida 
e centralizada, voltada ao cumprimento dos regulamentos e procedimentos administrativos e 
em que o desempenho é avaliado apenas com referência à observância das normas legais e 
éticas.  

Embora a busca da eficiência esteja contida nos fundamentos de nossa dissertação, o 

modelo que adotamos é fruto de uma evolução do modelo gerencial puro, cuja flexibilidade 

de gestão, passando da lógica do planejamento para a lógica da estratégia, e à procura da 

qualidade dos serviços públicos, foram valores que se incorporaram à responsabilidade 

pessoal de cada funcionário dentro das instituições governamentais, à clara definição dos 

objetivos organizacionais, analisados em sua substância e não enquanto processo 

administrativo e ao aumento da consciência a respeito do valor dos recursos públicos, 

incorporando o valor da eficiência na lógica de funcionamento da burocracia.   

Nesse sentido é importante que tenhamos claro, os objetivos traçados dentro de uma 

reformulação no aparelho estatal, a partir da concepção defendida por Bresser no texto 

“Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na perspectiva 

internacional”. A reforma do aparelho do Estado tem como propósitos centrais: 1) recuperar a 

condição de formular e avaliar as políticas públicas; e 2) resgatar a agilidade de gestão, bem 

como a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, pela administração descentralizada. 

Ao trazermos à tona a questão de avaliação das políticas públicas, lembramos os 

conceitos defendidos por Iris Geva-May18 quando comentou: “A complexidade do governo  

                                                 
17 ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na Administração Pública. Um breve estudo sobre 
a experiência internacional recente. Brasília: ENAP, 1997. 52 p. (Cadernos ENAP; n. 10) 1997. p.18-20.       
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moderno necessita de administração sofisticada para identificar políticas importantes e levá-

las a cabo eficientemente”. 

O que concluímos é que as políticas públicas são aquelas que vão além da decisão 

política do gestor, em tomar alguma iniciativa. É preciso que haja uma série de ações voltadas 

para a viabilização da mencionada decisão política. Temos que estar diante de um conjunto de 

ações concretas e estrategicamente organizadas no sentido de alcançar um determinado 

objetivo.  

Essa administração descentralizada, defendida por Bresser, é analisada por Luciano 

Martins19 como um dos caminhos mais eficazes a ser percorrido na condução de qualquer 

reforma estrutural pretendida por um Estado democrático de direito. E o que observamos, a 

partir da transição política vivida pelo nosso país, do final da década de 70, para o começo dos  

anos 80, foi a instalação de um processo de discussão pelas mudanças estruturais que 

culminou com a Constituição de 1988, onde uma série de inovações na ordem jurídica, 

econômica social e política do Estado, trouxe  a necessidade de sua reestruturação.  

Dentro dessa ótica, é fácil perceber que o modelo de reforma da administração pública, 

adotado no Brasil, entre outras características, pautou-se pela transferência de recursos, aliada 

a um acréscimo nas obrigações das entidades da federação, obrigações estas que, 

anteriormente, eram de competência da União. A Constituição de 1988, inegavelmente, foi 

um importante marco na questão do processo de descentralização que acompanhou o 

movimento reformista em nosso país nas últimas décadas. 

No sentido de melhor ilustrar nossas afirmações, lembramos o conteúdo dos artigos de 

nossa atual Carta Magna que refletem esse seu caráter descentralizador.É mister compreender 

que estas novas ou mais amplas demandas, assumidas pelos municípios brasileiros, 

infelizmente vieram acompanhadas de insuficientes recursos financeiros para os seus 

atendimentos.   

                                                                                                                                                         
18 GREVA-MAY, Iris, Reinvenção do Governo: o caso de culturas políticas e estabelecimento de políticas 
públicas. Revista do Serviço Público/ Fundação Escola Nacional de Serviço Público. Brasília , Ano 54, n.3 (jul-
set).2003. p. 65. 
19 MARTINS, Luciano, Reforma da Administração Pública e cultura política no Brasil: uma visão geral, 
Brasília: ENAP, 1997. 61 p. (Cadernos ENAP; n° 08) p.41-42.  
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Na reestruturação pretendida pelo Estado, o aumento no volume de recursos que 

ingressam nos cofres públicos municipais é de fundamental importância. Assim, procuramos 

destacar o artigo 18, quando o mesmo ressalta a questão da autonomia dos Municípios, e não 

se pode falar de autonomia, sem que a ela se associe imediatamente a questão da 

independência econômica.  

Outro dispositivo da Constituição Federal merecedor da nossa atenção é o artigo 30, 

que estabelece como competência dos municípios, a organização e prestação dos serviços 

públicos de interesse local, a exemplo do transporte coletivo; a manutenção de programas de 

educação pré-escolar e de ensino fundamental; a prestação de serviços de atendimento à saúde 

da população; a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; e a promoção da proteção do 

patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 

estadual.  

Luciano Martins20 nos aponta dois fortes argumentos a serem utilizados por aqueles 

que entendem a descentralização, como uma medida importante no processo da reforma do 

Estado.  

O primeiro leva em conta que a extensão de nosso país dificultaria para o gestor 

público federal atender a contento as demandas da sociedade, ao contrário do que teríamos 

com relação às autoridades municipais que, estando mais próximas dos problemas e 

conhecendo as peculiaridades de seu Município seriam, em princípio, mais eficientes no 

atendimento aos seus cidadãos.  

O segundo, guarda estreita relação com o primeiro, chegando a ser uma conseqüência 

natural deste, a partir do momento em que defende que a proximidade com o eleitorado 

levaria o gestor municipal a ser mais sensível aos problemas da região, e, conseqüentemente, 

teria uma maior responsabilidade política na condução das soluções para os mesmos. 

O inesperado aumento nos gastos públicos municipais, por conta do crescimento das 

demandas existentes, em razão do déficit social acumulado no Brasil e da própria 

reestruturação da administração federal, no sentido de se omitir frente a algumas questões,  

                                                 
20 MARTINS, Luciano. Reforma da Administração Pública e cultura política no Brasil : uma visão geral. 
Brasília: ENAP, 1997. 61p. (Cadernos ENAP; n° 08) p.41. 
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obrigou o gestor público municipal a procurar alternativas de administração que atendessem a 

sua necessidade de gerir a coisa pública. Uma dessas alternativas foi a adoção de uma 

administração mais voltada para o profissionalismo, inspirada nos modelos da iniciativa 

privada.  

A Administração Pública Gerencial tem o propósito de tornar mais eficiente as 

atividades do Estado, tanto no aumento da qualidade dos serviços prestados, quanto na 

redução dos seus custos operacionais. 

Em relação à Administração Pública Gerencial nos ensina Bresser21: 

Tais reformas, e particularmente a Reforma Gerencial, partem do pressuposto de que em um 
grande número de áreas, particularmente na social e científica, o Estado pode ser eficiente, 
desde que use instituições e estratégias gerenciais, e utilize organizações públicas não-estatais 
para executar os serviços por ele apoiados, recusando, assim o pressuposto neoliberal de 
ineficiência intrínseca e generalizada do Estado.   

Dando continuidade ao seu pensamento, Bresser22 defende que: 

Torna-se, assim essencial dotar o Estado de condições para que seus governos enfrentem com 
êxito as falhas do mercado. Para isso, é necessário dotar o Estado de mais governabilidade e 
governança; é preciso, além de garantir condições cada vez mais democráticas de governá-lo, 
torná-lo mais eficiente, de forma a atender as demandas dos cidadãos com melhor qualidade e a 
um custo menor. Em outras palavras, a reforma do Estado tem como objetivos tornar o Estado 
mais governável e com maior capacidade de governança, de forma a não apenas garantir a 
propriedade e os contratos, como querem os neoliberais, mas também complementar o mercado 
na tarefa de coordenar a economia e promover uma distribuição de renda mais justa.   

  A importância dessas conceituações teóricas que trazemos à colação repousa sobre os 

pressupostos da necessidade de um permanente respeito aos ideais democráticos, estes sempre 

subordinados ao interesse público e à questão da valorização da nossa cidadania. Este último 

pode ser mais bem compreendido a partir do pensamento do próprio Bresser Pereira23, ao 

defender que a cidadania se torna plena a partir do instante em que: “...o indivíduo se torna 

partícipe na formação das políticas públicas  e na avaliação dos resultados.”   

 Ao analisarmos a questão do perfil desse novo modelo de Administração Pública, 

encontramos, além da questão da descentralização política e administrativa, aqui já 

mencionada, um outro aspecto a ser tratado: é a questão da administração ter suas ações 

voltadas para o cidadão, em contraponto com a opção de uma administração auto-referida. 

                                                 
21 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na 
perspectiva internacional. São Paulo. Ed. 34, Brasília: ENAP, 1998. p.31.  
22 PEREIRA,. op. cit., p.33. 
23 PEREIRA,op. cit., p.118   
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Essa questão da cidadania e do atendimento tem sua importância reconhecida nos 

textos de Bresser, como vimos anteriormente, de Marcelo Coutinho, de David Osborne, e de 

Leonardo Andriolo, e foi por nós bastante explorada na qualidade de segundo elemento 

central de nosso referencial teórico.      

Nesse viés, foi importante a parceria, firmada entre Prefeitura do Recife e o BNDES, 

haja vista que o programa apresenta, em seus focos de ação, uma série de propostas que 

permitem ao cidadão contribuinte, o acompanhamento e a interferência nos processos 

desenvolvidos dentro da SEFIN. Ao decidir pelo programa de modernização em tela, o 

Município vê-se obrigado a realizar, da forma mais acertada possível, investimentos nas áreas 

previstas pelo BNDES ou que possam se acoplar ao programa , no sentido de se alcançar os 

objetivos por ele pretendidos ou mesmo vir a auxiliar as ações que foram desenvolvidas 

visando atendê-los.  

A importância do conhecimento desse processo e da sua possível validação a partir das 

nossas conclusões repousa, também, nessa questão. Não podemos nos esquecer do volume de 

recursos envolvidos nessa operação e a expectativa que se criou em torno do seu possível 

retorno.   

As teorias defendidas por Bresser, sobre a importância da Reforma do Estado, da 

adoção de uma Administração Pública Gerencial contrapondo-se ao Modelo Burocrático de 

Administração Pública, encontram-se perfeitamente sintonizadas com a filosofia adotada e 

desenvolvida para a concepção e desenvolvimento do PMAT/Recife. É como se fosse 

estabelecido um “circuito fechado”, onde uma máquina eficiente possibilitaria um melhor 

atendimento ao cidadão, e esse atendimento de melhor qualidade, traria como conseqüência 

uma maior sintonia entre este e o Estado, o que poderia gerar uma melhor performance nos 

resultados das suas ações.  

Ao acompanharmos a implementação do programa, estaremos analisando os passos 

dados, no sentido de tornar tal máquina estatal, da forma que acima foi descrita. Assim, nosso 

trabalho encontra, nas linhas mestras traçadas pelo PMAT/Recife, os ideais contidos na 

Reforma Gerencial do Estado defendida por Bresser Pereira.  
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2.3 O Cidadão Contribuinte. 

 

 

Analisando nossa discussão sobre um outro enfoque, qual seja, aquele que se preocupa 

com a priorização no atendimento ao cidadão, percebemos que o investimento realizado pela 

Prefeitura do Recife não se encerrou no simples desejo de incremento na arrecadação dos 

tributos de sua competência e que, nossa fundamentação teórica, não pode ficar restrita à 

imperiosa necessidade que tem o Estado de ser eficiente e realizar seus gastos dentro de 

critérios mais rigorosos.   

O atendimento ao cidadão, e ao contribuinte em especial, faz parte de uma série de 

políticas públicas que devem ser desenvolvidas, antes de tudo, sem medir o retorno 

econômico que delas pode advir.   

 A partir desse enfoque, acreditamos ser salutar, a verificação da existência de ações, 

de procedimentos ou mesmo de ferramentas, desenvolvidos ou disponibilizados pela 

Prefeitura do Recife, dentro da implementação do PMAT/Recife, que estejam direcionados 

para uma otimização no atendimento ao cidadão e em particular ao contribuinte municipal. 

Inicialmente, temos que este conceito de atendimento “preferencial” ao cidadão foi 

totalmente inspirado no modelo existente na administração privada, cujo foco das atenções era 

o cliente. Aproveitamos a oportunidade para destacarmos aqui uma importante indagação, 

dado o seu caráter controverso, e que muito preocupa aqueles que estudam este tema: “Quem 

desempenha o papel de cliente dentro do setor público?”.   

Ao examinarmos a questão de uma forma bem ampla, temos o dilema de 

contrabalançar os interesses do contribuinte, aquele que efetivamente fornece os recursos para 

que os serviços sejam prestados, com as reivindicações dos beneficiários diretos desses 

serviços. Note-se que, nem sempre aquele que recebe os serviços públicos é realmente um 

contribuinte, ou ainda, aqueles que mais contribuem com impostos, são, geralmente, os que 

menos necessitam dos serviços públicos que são oferecidos individualmente. 

Ao tratarmos o cidadão com prioridade, pretendemos dar-lhe, não apenas um papel de 

destaque nos rumos das ações governamentais desenvolvidas pelo Município, mas antes de  
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tudo possibilitar-lhe o exercício de uma condição efetivamente participativa, junto à gestão 

municipal, posicionamento próprio de um regime democrático. 

O conceito de Administração Pública Voltada para o Cidadão tem sua origem nos anos 

80, e ganhou destaque a partir de um documento publicado pela Organização para 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), “Administration as Service, the public 

as Client”. 

 A introdução de tal conceito, no Brasil, foi muito bem sistematizado por Leonardo 

Andriolo24 quando afirmou: 

A gênese de uma concepção de administração pública voltada para a cidadania  também foi 
favorecida pela conjuntura política brasileira das últimas décadas. A efervescência dos 
movimentos sociais na década de 70 e ao longo dos anos  80 e a democratização, em especial a 
retomada de eleições diretas para todos os níveis de governo, provocaram mudanças sociais, 
comportamentais e políticas que influenciaram a elaboração da Constituição Federal de 1988, 
consagrando diversas reivindicações populares e favorecendo a interação poder público-
cidadão.    

Marcelo James Vasconcelos Coutinho,25 ao tratar desse tema, leva-nos a crer que é 

possível alcançar com sucesso, os interesses do Estado e de toda sua máquina administrativa, 

a partir de uma postura estatal centrada em uma concreta melhoria no atendimento ao cidadão. 

O princípio que norteia o conceito do “foco no cidadão” prende-se a uma visão 

empresarial onde o cidadão é visto como um cliente e embora enxerguemos um avanço de 

postura, por parte da administração, ao tratá-lo dessa maneira, entendemos ser este conceito 

bastante restritivo, para ser adotado em discussões que digam respeito aos destinatários das 

ações e dos interesses da Administração Pública. 

O avanço a que nos referimos é justificado a partir de uma nova orientação estatal, 

uma vez que a administração burocrática, que tinha no seu conceito uma conduta pouco 

preocupada com a opinião do cidadão, ao vê-lo como cliente, rompeu tal postura milenar e 

buscou oferecer uma maior atenção, àquele que ela denominou de cidadão-cliente. O avanço 

aqui reconhecido refere-se, tão somente, a esta quebra de paradigma e aos resultados 

                                                 
24 ANDRIOLO, Leonardo José. Uma Análise dos Sistemas  de Gestão Pública de Acordo com o Conceito 
Atribuído ao Destinatário das Ações Públicas, in Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Administração.25., 2001, Campinas. .Anais. Campinas, 2001.p.08 ( CD-ROM – Gestão Pública e 
Governança GPG 905)     
25 COUTINHO, Marcelo James Vasconcelos. Administração Pública voltada para o cidadão: quadro teórico- 
conceitual. in Revista do Serviço Público, Ano 51, N° 3, jul- set. 2000. p.41-42 
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verificados a partir de então. Não deixa de ser uma visão pragmática, da nossa questão, 

contudo, é impossível desconhecermos a sua importância.        

Numa análise do ponto de vista empresarial, o verdadeiro cliente possui normalmente 

a prerrogativa para exercitar, de forma acentuada, o seu direito de escolha frente a um leque 

de opções que o mercado lhe oferece. Entretanto, os usuários ou beneficiários dos serviços do  

Estado, quando muito, são detentores de uma discreta possibilidade de opções, dentre os 

serviços oferecidos pela Administração Pública.   

Muitos autores apresentam fortes críticas à visão do cidadão como cliente, defendendo 

que este termo estaria sendo aplicado de forma equivocada. Nesse sentido, apresentam 

diversos argumentos, onde destacamos: 

- a marginalização da cidadania, quando o governo assume um posicionamento mais 

distanciado do público, a partir do instante em que, o primeiro, deixa de se ver como parte 

integrante desse público e passa a se preocupar preponderantemente com a satisfação 

individual de cada cidadão, relegando a um plano inferior o conceito de comunidade. 

- a dificuldade de melhor compreender e acompanhar as relações entre o governo e a 

sociedade, de se identificar um comportamento uniforme na motivação dos agentes 

governamentais, quando mobilizados para atender os seus clientes, o que já não ocorre no 

setor privado. 

Os clientes na administração pública disputam, muitas vezes, a mesma atenção da 

administração e os seus interesses, por vezes, são conflitantes ou concorrentes, o que gera um 

sério problema a ser equacionado pelo gestor público. A solução pretendida pelo Estado pode 

ser única, e ao atender de forma satisfatória às pretensões de um determinado grupo, poderá, 

de forma inevitável, estar se contrapondo às necessidades do outro. 

O ponto de vista defendido por aqueles que acreditam na viabilidade de uma relação 

estabelecida entre Estado e Cidadão, este último na condição de Cliente do primeiro, pode 

estar contaminado por conceitos equivocados ou por visões simplificadas de uma realidade 

bastante complexa. 
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Como defende Osborne e Plastrik26 ao serem citados por Marcelo James Vasconcelos 

Coutinho, é preciso que tenhamos em mente, que os conceitos de cidadão e cliente podem, a 

depender da situação concreta em análise, ser idênticos ou complementares. É importante que 

tenhamos a devida atenção para que não prejudiquemos nossa linha de raciocínio, partindo de 

premissas equivocadas ou irrelevantes, uma vez que nenhuma das teorias até hoje divulgadas 

teve a capacidade de apresentar uma solução que atendesse a todas as variáveis possíveis, 

existentes na complexa relação entre o Estado e o Cidadão. Cidadão esse definido como 

aquele que sendo parte da comunidade e portador de direitos e deveres contribui e se  

beneficia direta ou indiretamente por um serviço público.     

 O conceito de cidadão que adotamos, está relacionado com a definição de compliers 

defendida por Osborne e Plastrik 27e citada por Marcelo Coutinho, ao partir do princípio de 

que este cidadão, por ser contribuinte de impostos e cumpridor de uma série de obrigações 

impostas pelo Estado, será merecedor de uma atenção especial por parte deste, na medida em 

que, sendo responsável direto por grande parte dos recursos ingressados nos cofres públicos 

municipais, adquire um poder e um dever, próprios daqueles que são sócios em uma relação 

empresarial. Deve, então, melhor participar das decisões e das ações desenvolvidas pelo 

Estado, fiscalizar e acompanhar todos os processos que envolvam tais decisões ou ações, 

exigir enfim uma postura estatal mais centrada nas aspirações e nos interesses dos cidadãos 

recifenses.  

Ser contribuinte é uma das funções mais antigas que se atribui ao cidadão. Muito antes 

de poder votar, ou seja, ser cidadão eleitor, ele já era obrigado a pagar tributos e se é ele quem 

paga o tributo, nada mais natural que busque um Estado menos caro e mais eficiente.  

A dificuldade em alcançar o objetivo desejado, ocasiona o que podemos denominar de 

“revolta fiscal”, que se desenvolve de forma bastante silenciosa, e é manifestada pelo 

crescimento da evasão fiscal.  

 

                                                 
26 OSBORNE e PLASTRIK, apud. COUTINHO, Marcelo James Vasconcelos. Administração Pública voltada 
para o cidadão: quadro teórico- conceitual, in Revista do Serviço Público, Ano 51, N° 3, jul-set, 2000, p.45-46 
27 OSBORNE e PLASTRIK, apud. COUTINHO, Marcelo James Vasconcelos. Administração Pública voltada 
para o cidadão: quadro teórico- conceitual, in Revista do Serviço Público, Ano 51, N° 3, jul-set, 2000, p.46 
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Este posicionamento mais flexível por nós adotado, acerca do conceito de cidadão, 

consegue atender as especificidades que encontramos dentro do caso concreto do 

PMAT/Recife, onde, ao lidarmos com o contribuinte municipal, devemos atentar para a 

importância da sua participação e influência no processo político do município.  

É dentro dessa perspectiva que enxergamos o Orçamento Participativo e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal como dois fortes instrumentos que procuram valorizar tal 

participação e influência, na medida em que permitem ao cidadão um efetivo 

acompanhamento das finanças do seu município. As questões levantadas por esses dois 

institutos são ótimas ilustrações daquilo que Behn28 denominou de “novo paradigma da 

Gestão Pública” quando o mesmo asseverou: “accountability  democrática  não é opcional; 

ela é uma característica essencial de qualquer abordagem para a estruturação do poder 

executivo”.  

O sistema de governo passa a ser inaceitável, se não assegurar accountability perante 

os cidadãos, devendo estes então procurar, permanentemente, disponibilizar as ferramentas e 

os procedimentos necessários a um acompanhamento eficaz relativamente aos seus atos. 

Concluindo o seu pensamento Behn29 lembra-nos que: “Aqueles que buscam criar um 

novo paradigma de gestão pública, terão o ônus de apresentar um conceito correlato de 

accountability democrática”. 

Ao discutimos questões que digam respeito à necessidade e à importância da 

participação e da fiscalização, a ser efetuada pelo cidadão junto às ações desenvolvidas pelo 

Estado, é fundamental que entendamos que a origem desse problema remonta àquilo que 

Roberto Rocha Coelho Pires30 resume: 

Independente da eficiência que poderia ter sido alcançada, o modelo burocrático, tal como 
evoluiu até os dias de hoje, foi capaz de produzir efeitos perversos, principalmente, derivados 
da tecnificação da gestão pública. A racionalização, o império da técnica e a profunda 
segmentação de tarefas e do conhecimento acabaram por produzir a despolitização e o 
insulamento burocrático que, por sua vez, vêm, ao longo das últimas décadas, acumulando um 
severo déficit democrático. 

                                                 
28 BEHN, Robert D.. O Novo Paradigma da Gestão Pública e a Busca da Accountability Democrática. Brasília: 
ENAP, Revista do Serviço Público, Ano 49, Número 4, Out-Dez. 1998.p.05. 
29 BENH, op. cit. p.06. 
30 PIRES, Roberto Rocha Coelho, Intersetorialidade, Descentralização e Participação: novas estruturas para um 
Estado mais próximo do cidadão. in ENANPAD, 26., 2002, Salvador. Anais (GPG 515), Salvador: 2002. p.02.  
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A idéia de déficit democrático, tal como afirma DINIZ (1998), retrata a situação de um Brasil 
pós-autoritarismo que pode ser considerado certamente uma democracia consolidada no que 
diz respeito aos requisitos liberais clássicos – liberdades de organização, expressão, 
consciência, participação eleitoral, dentre outras. Porém, revela-se um sistema extremamente 
deficitário quanto à eficácia dos mecanismos de cobrança, prestação de contas e 
responsabilização dos governantes, além de evidenciar sérias carências no que diz respeito aos 
mecanismos de participação nas decisões relativas às políticas públicas. 

Por esse prisma, percebemos que o cidadão vem adquirindo, de forma permanente, 

uma maior importância no contexto político e social de sua comunidade. Este déficit 

levantado por Roberto Pires, aos poucos vem sendo reduzido, e a movimentação popular, 

possui papel de destaque nesse movimento democrático que valoriza a participação do povo 

nas gestões públicas.  

E qual a real importância da participação popular no processo de implantação das 

políticas públicas do Estado?   

Acreditamos que, sem esta participação, a sociedade passa a não se identificar com o 

Estado existente, e não havendo tal identificação, passa a não hipotecar o seu apoio e o seu 

prestigio ao próprio Estado que, nessas condições, não consegue reagir e muito menos se 

impor, deixando de assumir a posição que lhe cabe na liderança do processo de 

desenvolvimento social. 

É preciso então que haja por parte não só do Estado, mas principalmente por parte da 

sociedade organizada, uma conscientização de sua força e que se veja a ocorrência de certos 

procedimentos e comportamentos racionais. 

Na análise desses procedimentos, Roberto31 aponta como importante a distinção entre 

os conceitos de mecanismos e canais de participação que aqui expomos: 

No que se refere a tais procedimentos, vale lembrar a distinção existente entre mecanismos e 
canais de participação. Enquanto os primeiros designam direitos e possibilidades de 
interferência e/ou anuência do cidadão sobre os negócios públicos, como pedidos de 
informação, fiscalização de contas e ações, recursos, consultas, eleições, etc.; os canais de 
participação, em tese, representariam verdadeiras esferas públicas (HABERMAS, 1995), ou 
seja, espaços para debate, negociação e formação de consenso. A idéia de canais de 
participação remete a uma pluralidade de espaços de co-gestão pública, envolvendo governo e 
sociedade civil em iniciativas como conselhos setoriais, orçamento participativo, planejamento 
estratégico participativo, conselhos de gestão de unidades (escolas, centros de saúde, etc.) e 
fóruns e audiências voltados a projetos específicos, dentre outros (DANIEL, 2002). 

                                                 
31 PIRES, Roberto Rocha Coelho, Intersetorialidade, Descentralização e Participação: novas estruturas para um 
Estado mais próximo do cidadão. in ENANPAD, 26., 2002, Salvador. Anais (GPG 515), Salvador: 2002. p.06 
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De acordo com TEIXEIRA32, a participação pode ser percebida a partir de quatro 

dimensões. 

A participação no processo de tomada de decisão. A questão fundamental que se apresenta para 
a teoria política diz respeito a quem toma as decisões no Estado e como isso acontece, ao 
sujeito e ao processo decisório. 

A dimensão educativa e integrativa do processo de participação. A decisão não é o único 
aspecto a ser considerado no processo de participação, sendo vital sua função pedagógica..  

A participação como controle público. A participação é um instrumento de controle do Estado 
pela sociedade, portanto, de controle público; ou seja, a possibilidade de os cidadãos definirem 
critérios e parâmetros para orientar a ação pública. 

A dimensão expressivo-simbólica da participação. Essa dimensão aborda formas de 
participação que não se voltam para o institucional, embora suas ações possam ter 
desdobramentos e impactos nesse âmbito.  

 

Na primeira dimensão, aquela na qual vimos a possibilidade de enxergar uma maior 

efetividade nos resultados, temos como importante, a definição dos atores envolvidos no 

processo, não deixando de lado a forma como estes atuarão, e os limites de sua liberdade de 

ação.  

No que tange à segunda dimensão, a sua concreta importância encontra-se no futuro e 

não no presente. Nessa dimensão a participação deve ser vista como um processo de aquisição 

e extensão da cidadania ativa, com a inserção maciça dos indivíduos no processo político. 

Para a terceira dimensão, devemos ressaltar a questão da accountability quando será 

efetuada uma solicitação de prestação de contas, a partir de mecanismos públicos específicos 

e como conseqüência da responsabilização dos gestores públicos e demais agentes políticos 

pelos atos praticados contra a lei e o interesse público.  

E na última dimensão, encontramos como principal característica a criatividade dos 

atores envolvidos e as suas insubordinações aos padrões estabelecidos como pré-requisito 

para realizar sua interação com o Estado.   

A análise da participação sobre os quatro enfoques apresentados leva-nos à conclusão 

que, diante de uma sociedade organizada e dos seus gestores públicos democraticamente  

 

                                                 
32 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O local e global: limite e desafios da participação cidadã. São Paulo: Ed. Cortez. 
Recife: EQUIP: Salvador : UFBA, 2001.p. 33-41. 
 



 

63

 

 

 

eleitos, temos que, reconhecendo a importância de ambos, buscar o melhor equilíbrio dentro 

do processo decisório.    

Sobre tal afirmativa nos ensina Teixeira33: 

Cabe assim à participação cidadã contribuir para melhorar a qualidade das decisões mediante o 
debate público e a construção de alternativas, e exigir a accountability e a responsabilização 
dos gestores. Dessa forma, poder-se-á construir uma democracia participativa que 
compatibilize participação direta com representação. 

Acreditamos que o PMAT/Recife ao buscar uma modernização da administração 

tributária com um perfil voltado para o atendimento ao cidadão, possibilita ao gestor público 

municipal, assim como a este cidadão e contribuinte do Recife, desenvolverem ações no 

sentido de criar uma nova cultura procedimental e contribuir para a consolidação de uma 

efetiva participação na gestão governamental.  

O programa, através de alguns dos seus Focos de Ação, com objetivos específicos 

voltados para o incentivo à utilização de equipamentos que viabilizem o auto-atendimento, 

atendimento remoto, a utilização da internet na interligação dos processos administrativos, a 

implantação de programas de orientação e formação do contribuinte entre outros, possibilita e 

incentiva tal cidadão contribuinte a exercer algumas das prerrogativas de agente fiscalizador 

do governo, como bem defende  Ana Maria Campos,34 ao reconhecer que os cidadãos, de 

forma organizada, devem promover ações no sentido de efetuar o maior controle possível 

sobre a economia dos recursos públicos, a eficiência, a honestidade, a qualidade dos serviços, 

assim como a forma pela qual tais serviços são prestados. 

Como bem ressalta Andriolo35: 

Há que se admitir, no entanto, que o conceito de cidadania está longe de ser colocado em 
prática no Brasil. Ainda pode ser testemunhado, na sociedade brasileira contemporânea, um 
sério desrespeito aos cidadãos, em vários aspectos da vida civil (Campos, 1990). Essa 
constatação torna ainda mais relevante e premente a consolidação de uma teoria de 
administração pública voltada para o resgate da cidadania.    

                                                 
33 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O local e global: limite e desafios da participação cidadã. São Paulo: Ed. Cortez. Recife: 
EQUIP: Salvador : UFBA, 2001.p. 41 
 
34 CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português?. Rio de Janeiro: FGV - 

Revista de Administração Pública,  fev./abr. 1990, v. 24, n.(2) p. 30-50. 
 
35 ANDRIOLO, Leonardo José. Uma Análise dos Sistemas  de Gestão Pública de Acordo com o Conceito 
Atribuído ao Destinatário das Ações Públicas, in Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Administração.25., 2001, Campinas. .Anais. Campinas, 2001.p.08 ( CD-ROM – Gestão Pública e 
Governança GPG 905) Campinas,2001, p.09. 
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A preocupação levantada por Andriolo, apenas reforça as nossas crenças de que, 

medidas como as adotadas pelo PMAT/Recife, uma vez confirmadas como exitosas, são de 

fundamental importância para a nossa sociedade e que é possível se realizar uma política 

fiscal eficiente e eficaz, com respeito ao cidadão contribuinte. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

3.1 Área de estudo. 3.2 Por que um estudo de caso? 3.3 Coleta de dados primários. 3.3.1 Delimitando o 

universo de pesquisa. 3.3.2 Escolhendo a nossa amostra de trabalho. 3.3.3 Analisando os dados coletados. 

3.4 Coleta de dados Secundários. 

 

 

3.1 Área de estudo. 

 

 

O Programa de Modernização da Administração Tributária, desenvolvido, em 

parceria, pelo BNDES e pelo Município do Recife, a partir do seu interesse e potencialidade 

para expandir as suas receitas tributárias, e ainda proporcionar ao contribuinte, uma melhor 

qualidade no seu atendimento, foi a área de estudo que escolhemos para a realização da 

presente dissertação. 

Já durante a nossa escolha, surgiu um primeiro obstáculo que foi a dimensão e a 

complexidade do programa e dos seus objetivos, e, para transpô-lo, elegemos dois grandes 

objetivos, os quais já destacamos acima. O outro fator limitador dos nossos trabalhos se 

apresentou na figura das receitas tributárias, que deveriam ter as suas arrecadações 

incrementadas a partir do PMAT/Recife. Ocorre que as supramencionadas receitas, em razão 

da diversidade de origem e das peculiaridades existentes nos processos de arrecadação 

oferecem um vasto campo de pesquisa, o que nos forçou a reduzir o universo de nossas 

atenções, procurando desta forma, ter a possibilidade de apresentar um trabalho com maior 

consistência.  
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Optamos, então, por realizar nossas investigações, voltadas para uma significativa 

parcela da receita tributária municipal, a oriunda do IPTU. Tal decisão encontra fundamento 

no fato de ser atribuído a tal imposto uma grande importância social, haja vista que quase a 

totalidade dos nossos munícipes é contribuinte do citado imposto e por ser este o tributo 

responsável pela segunda maior fonte de recursos próprios do Município do Recife, com um 

percentual de 26,66% (vinte e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), em média, 

do total da arrecadação dos tributos municipais, quando analisada sua performance nos 

últimos cinco anos. Só não foram contribuintes do imposto de que tratamos, aqueles que 

gozavam do benefício constitucional da imunidade, os que estiveram na condição de isentos 

do seu pagamento ou aqueles excluídos que não habitavam, no período, em qualquer unidade 

imobiliária regularizada. Estes não representam um contingente significativo da população 

recifense.   

O atendimento ao contribuinte, segundo objetivo do programa de modernização, tem 

sua complexidade vinculada às múltiplas formas em que ele pode se apresentar, por vezes não 

sendo possível ao gestor exercer um acompanhamento mais de perto que lhe permita realizar 

uma avaliação sobre os serviços prestados.  

A diversidade de enfoques possíveis envolvendo o atendimento teve a dificuldade de 

análise superada a partir de levantamentos de dados, seguindo critérios que procurassem 

valorizar suas relevâncias, e tentando abranger o maior número de variáveis possíveis, para 

que pudéssemos assegurar qualidade e confiabilidade aceitáveis às nossas conclusões. 

Sob esse aspecto, valorizamos o tempo tomado do cidadão contribuinte para o seu 

atendimento, a freqüência da utilização dos serviços postos a sua disposição, e opinião do 

próprio usuário dos serviços.  

Selecionados os dois objetivos centrais contidos no PMAT/Recife e que foram objeto 

de nossas reflexões, passamos a promover nossas suposições sobre o programa de 

modernização em questão, para em seguida partir para a análise dos dados. 

Nossa primeira suposição baseia-se na possibilidade das medidas adotadas no 

PMAT/Recife virem a ser responsáveis por um possível incremento na receita tributária 

advinda do IPTU.  
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Quanto a nossa segunda suposição, vincula-se ao fato de podermos mais uma vez 

relacionar algumas das medidas adotadas no referido programa com uma possível melhora na 

qualidade do atendimento dispensado ao cidadão contribuinte.   

No tocante ao incremento da receita do IPTU, estabelecemos alguns fatores que 

pudessem levar o município a ter como resultado final, um real incremento na sua 

arrecadação.  

O primeiro fator foi representado pela possível ocorrência, dentro do período em que 

realizamos nossas explorações dos dados, de alguma majoração do imposto em tela, onde por 

força de determinação constitucional36, a mesma só pode se materializar, através da edição de 

lei municipal. 

Um segundo fator aqui analisado tentou justificar um possível aumento na arrecadação 

do IPTU, a partir de uma possibilidade de melhora no comportamento da economia do Recife, 

uma vez que entendemos que a arrecadação de tributos de qualquer natureza estará sempre 

vinculada à capacidade contributiva do sujeito passivo. Por conseguinte, estabelecemos que, 

sendo o tributo um instituto ligado essencialmente à aquisição de patrimônio, de renda, e à 

produção e circulação e consumo de mercadorias e serviços, é razoável se imaginar que o 

desempenho da economia de um município, que tenha provocado rebatimentos positivos na 

disponibilidade financeira dos seus cidadãos, possa trazer como conseqüência uma melhora 

na performance da arrecadação dos tributos a ele ligados direta ou indiretamente.  

Entendemos como oportuno, esclarecer sobre esses dois novos conceitos aqui 

introduzidos, e nesse sentido, nos socorremos inicialmente de um conceituado tributarista e 

posteriormente da própria lei.   

Sobre a capacidade contributiva, Aliomar Baleeiros37 escreve: “A capacidade 

contributiva seria a idoneidade econômica para suportar, sem sacrifício do indispensável à 

vida compatível com a dignidade humana, uma fração qualquer do custo total dos serviços 

públicos” 

                                                 
36 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
 
37 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciencia das Finanças. 14º ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p.266. 
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Quanto à definição de sujeito passivo, acima mencionado, lembramos que a mesma é 

encontrada no artigo 121 da Lei Nacional nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 que preceitua: 

“O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária”. 

Esclarecidos esses importantes conceitos, para o melhor entendimento das idéias que 

cercam esse segundo fator ora em discussão, finalizamos com a apresentação do terceiro fator 

que tenta vincular um eventual incremento na receita tributária do Recife, às ações 

desenvolvidas pela DGAT, principalmente aquelas onde se verifique a existência de uma 

preocupação com o investimento na eficiência dos procedimentos. 

No tocante à melhoria na qualidade do atendimento, como resultado de ações 

implementadas pelo programa de modernização, foram efetuadas algumas considerações no 

sentido de que tal melhoria poderia ser verificada a partir de ganhos proporcionados aos 

cidadãos contribuintes que pudessem implicar sua maior satisfação, segurança e comodidade. 

Admitimos que, questões como a redução no tempo, espera e agilidade no atendimento 

em relação aos processos administrativos tributários, diminuição do período de resolução dos 

mencionados processos, ampliação do horário do atendimento e a sua desconcentração a partir 

de atendimentos realizados nos quiosques, através do telefone, do fax ou mesmo da internet, 

podem ser consideradas como medidas indutoras de uma maior satisfação a que nos referimos 

anteriormente. 

 

 

3.2 Por que um estudo de caso?  

 

  

Iniciamos nossa justificativa levantando uma idéia preliminar de ser o estudo de caso, 

indicado para os trabalhos onde pretendemos ser preciso nas questões abordadas, mesmo sem 

ter uma idéia concreta do que estamos procurando. A utilização do estudo de caso seria então  
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aconselhável quando se pretenda encontrar alguns indícios e idéias que possam ser utilizadas 

quando da realização de futuras pesquisas. 

    Para nós o “Estudo de Caso” nada mais é, que uma estratégia de pesquisa, também 

adequada a certas situações apresentadas dentro da administração pública, setor onde 

estabelecemos todo o desenvolvimento dos nossos trabalhos.    

Uma vez determinados os objetivos centrais e os específicos tratados no programa, 

entendemos ser o “Estudo de Caso”, o método que nos possibilita coletar a maior parte do 

material necessário, para que possamos encontrar as respostas aos questionamentos 

levantados, quando da nossa proposta  acadêmica.  

Por se tratar de uma pesquisa, onde temos um reduzido controle sobre a obtenção e o 

comportamento dos dados a serem trabalhados, e uma vez que a questão a ser discutida, 

representa os fenômenos que se acham inseridos em uma situação concreta do nosso 

cotidiano, a nossa escolha não deveria ser outra que não o estudo de caso. 

  Nas palavras de Robert K.Yin38 temos que:  

... o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 
significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos de vidas individuais, processos 
organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 
internacionais e a maturação de alguns setores. 

 

 

3.3 Coleta de dados primários. 

 

 

  1ª Etapa – Delimitação do universo de pesquisa.  

 

Na tentativa de alcançar uma resposta satisfatória para a nossa pergunta de pesquisa 

recorremos inicialmente à delimitação do nosso espaço amostral. 

                                                 
38 YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. trad. Daniel Grassi , 2a ed., Porto Alegre: Bookman, 
2001.p.21.      
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O Programa de Modernização da Administração Tributária implementado pela 

Prefeitura da Cidade do Recife a partir de 1998 e visto a partir dos seus objetivos centrais, foi 

o nosso universo de pesquisa.  

 

2ª Etapa – Escolha de nossa amostra de trabalho.  

 

Definido de forma inequívoca, qual o espaço amostral que foi por nós trabalhado, 

tornou-se necessário encontrar, no seu interior, uma parcela representativa desse espaço que 

viesse possibilitar a extração de informações decisivas para a formação de um convencimento 

acerca do problema proposto. 

Esta parcela é representada pelos 08 (oito) Focos de Ações apresentados no programa 

de modernização, mais especificamente pelos seus objetivos específicos que estejam 

vinculados à questão do aumento da arrecadação do IPTU e da melhoria na qualidade do 

atendimento dispensado ao cidadão contribuinte. 

 

3ª Etapa – Analisando os dados coletados 

 

Os primeiros dados que analisamos foram aqueles relativos à evolução da Receita 

Tributária do Recife, e em particular os que tratavam da receita oriunda do IPTU, tendo o 

cuidado de  trabalhar com os dados, sempre a valores constantes, e tomando como referência 

o ano de 2003, período mais recente de nossas observações. Tal procedimento nos dá a 

possibilidade de trabalhar com uma análise comportamental das receitas, sem as distorções 

motivadas pela desvalorização da nossa moeda.  

Adotamos como fator de atualização, para análise da receita, a Unidade Fiscal de 

Referência (UFIR) e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), uma vez que estes 

foram os índices oficiais adotados pela Prefeitura do Recife, para o período de 1998 até 2000 

e 2001 até os dias de hoje, respectivamente.  
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Os dados referentes aos valores dos mencionados índices encontram-se disponíveis no 

Apêndice A, de nosso trabalho.  

Uma vez analisada a trajetória desenhada pela Receita Tributária do Recife e 

especificamente por aquela relativa ao IPTU, e sendo confirmado os seus supostos 

incrementos, passamos a cuidar da verificação da ocorrência dos fatores, por nós descritos 

como indutores ou mesmo como responsáveis por tais incrementos, visando encontrar 

elementos que possam, enfim, confirmá-las ou negá-las, para que, a partir de tais resultados, 

possamos extrair conclusões sobre a nossa primeira suposição.  

Quando analisamos aquele que apontamos como primeiro fator responsável pelo 

possível incremento da arrecadação do IPTU, nos detivemos na realização, junto ao Diário 

Oficial do Município do Recife, de uma minuciosa pesquisa das leis municipais, que 

tratassem de matéria tributária, aprovadas no período de 1998 até 2002, procurando nelas 

encontrar algum dispositivo que tenha majorado a alíquota ou a base de cálculo do referido 

imposto. Encerrada nossa busca, e no caso de êxito, deveríamos realizar um confronto de cada 

uma das eventuais normas tributárias, com os ingressos nas rubricas do IPTU, ocorridos nos 

anos posteriores a cada alteração legislativa.  

Importante esclarecer nesse ponto, a razão de nossa pesquisa, sobre majoração da 

carga tributária, ter se detido apenas até o ano de 2002, quando nosso trabalho tem como 

período de observação, o intervalo de tempo que vai de 1998 até 2003. 

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 150 que, sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, cobrar tributos, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 

lei que os instituiu ou aumentou. Esse mandamento constitucional é denominado de princípio 

da anterioridade. 

Reforçando o pré-citado princípio, vem a Emenda Constitucional n° 42 determinando 

que, qualquer dispositivo legal instituidor ou majorador de tributo, só terá os seus efeitos 

verificados, contados 90 (noventa) dias da data da publicação da lei que os instituiu ou  
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majorou.39 Esse princípio será doravante denominado de noventena. Sob estes aspectos, em 

relação ao exercício de 2003, qualquer modificação na legislação tributária municipal que 

tivesse importado em instituição ou aumento do IPTU, só produziria seus efeitos a partir do 

exercício de 2004 ou 2005, haja vista que o fato gerador 40 do imposto em questão só ocorre 

no dia 1° (primeiro) de janeiro de cada ano calendário, períodos que já não se constituíam 

mais como objetos de nossa pesquisa.  

Para a confirmação da ocorrência do nosso segundo fator, que trata da performance da 

economia do Município do Recife associada ao aumento da capacidade contributiva do 

cidadão recifense como determinante de um aumento de arrecadação do IPTU, nosso trabalho 

foi realizado a partir de uma série de dados, coletados em diversos órgãos oficiais que 

pudessem nos ajudar a identificar, de que forma as mesmas se comportaram no período objeto 

de nossas averiguações. Foram analisados dados do Produto Interno Bruto (PIB) Nacional, do 

PIB Estadual e do PIB do Recife, da quantidade de novos postos de trabalhos oferecidos, da 

taxa de desemprego e do Rendimento Real a Médio por Posição de Ocupação na tentativa de 

estabelecer um padrão comportamental da economia do Recife e mais especificamente da 

saúde financeira do cidadão contribuinte do Recife. 

Caso não confirmadas as ocorrências dos dois primeiros fatores ou mesmo se por 

ventura tenham ocorrido, deram-se em patamares desprezíveis; estaremos credenciados a nos 

preocupar com os fatores voltados para justificar o aumento na arrecadação do IPTU, através 

de procedimentos que primassem pela eficiência na gestão pública, e aos fatores que possam 

ter influenciado em uma eventual melhora na qualidade do atendimento dispensado ao 

cidadão contribuinte, que estejam relacionados com o nosso objeto de pesquisa.  

 

                                                 
39 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
........................ 
III - cobrar tributos: 
.................... 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
observado o disposto na alínea b;  
 
40 conjunto de pressupostos abstratos descritos na norma de direito material,  de cuja concreta realização  
decorrem os efeitos jurídicos. 
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Sendo assim, demos início às nossas observações através dos 08 (oito) focos de ação 

previstos no programa ou mais especificamente na implementação de cada um dos objetivos 

específicos neles constantes. 

Uma vez procedidas às observações às quais acabamos de nos referir, passamos a 

trabalhar as informações contidas nos seus resultados, em confronto com outros dados de 

caráter fiscal, econômico e social, coletados junto a instituições oficiais, para finalmente 

tentarmos estabelecer se há veracidade em nossas suposições iniciais, ou seja, se podemos 

efetivamente utilizar o conteúdo de tais focos, como parâmetros medidores da eficiência do 

citado programa. 

Sob a ótica das alterações procedidas na legislação municipal, foi realizada nova 

análise dos textos normativos tributários aprovados nos últimos 05 (cinco) anos na cidade do 

Recife. 

Esta atual abordagem legislativa difere da anterior, no sentido de que agora 

buscávamos toda e qualquer medida que permitisse e estimulasse o contribuinte a cada vez 

mais, estar em dia com suas obrigações junto ao fisco municipal e que possibilitasse a 

administração a dispensar-lhe um atendimento de melhor qualidade. A essência de tais 

medidas residia no fato de as mesmas partirem do princípio que a administração deveria 

investir na eficiência dos seus procedimentos, procurando tornar o contribuinte um partícipe 

de suas ações e valorizar sua própria cidadania.  

Ao iniciarmos as nossas investigações, tomamos como referência o Código Tributário 

Municipal (CTM) - Lei Municipal n° 15.563 de 27 de dezembro de 1991, que é a norma que 

procura reunir todos os dispositivos em matéria tributária do Município do Recife. Nesse 

sentido, podemos afirmar que, em tese, todas as leis de caráter tributário que sobrevierem à 

sua vigência, a ele deverão se incorporar. Desta feita, foi preciso realizar uma nova leitura de 

cada artigo existente nos novos textos legais de natureza tributária, aprovados no período de 

1998 a 2003, realizando uma comparação com os dispositivos já existentes na Lei Municipal 

n° 15.563/91, procurando, inclusive, acompanhar a intenção do legislador através dos 

consideranda apresentados à Câmara de Vereadores, quando do encaminhamento de cada 

projeto de lei. 
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Encerradas as comparações entre os dois diplomas legais, e realizadas nossas análises 

no tocante aos prováveis efeitos que estariam sendo aguardados pelo gestor público 

municipal, partimos para a averiguação dos resultados concretos, através de dados que 

pudessem vir a corroborá-los. Esses dados foram solicitados à SEFIN e apresentados, quando 

possível, através de relatórios de arrecadação, adimplência, parcelamentos, entre outros, para 

os períodos mais imediatos possíveis, após a eficácia de cada dispositivo estudado, haja vista 

que, não mais estaríamos sujeitos ao princípio da anterioridade de que já tratamos. As 

alterações propostas na legislação que não tiveram a intenção de criar ou majorar o imposto, 

poderiam produzir os seus efeitos já a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município.  

Ainda dentro do Foco Legislação, procuramos saber da criação, do funcionamento e 

dos resultados apresentados pelo Banco de Legislação e Jurisprudência da SEFIN. 

A expectativa para tal ação da DGAT seria a melhoria na transparência de alguns dos 

atos da administração, com rebatimento numa maior satisfação do contribuinte. Foi solicitada 

à pré-citada diretoria, a apresentação de relatórios de acompanhamento da utilização desses 

serviços, que foram prontamente disponibilizados. 

Quanto ao Foco Organização e Gestão, procuramos informações junto à própria  

DGAT, na pessoa do seu Diretor Geral, que esclarecessem sobre o cumprimento dos objetivos 

específicos que pudessem interferir em qualquer dos dois objetivos centrais previstos no 

programa de modernização, uma vez que foi de responsabilidade da supracitada diretoria a 

condução de todo o processo de implantação das ações previstas em cada um dos focos já 

descritos.  

No que concerne ao Foco Cadastro, foram realizadas análises em relação aos 

investimentos aportados pela DGAT com o intuito de modernizar e atualizar os seus 

cadastros. Procuramos estabelecer quais os objetivos específicos atendidos e em que fase cada 

um deles se encontra e finalmente quais os resultados que já se pôde verificar para a 

Prefeitura em termos dos objetivos centrais em discussão. 

O possível êxito deste foco de ação pode ser aferido através de análise dos dados de 

arrecadação, número de reclamações contra lançamento e quantidade de processos 

demandados, uma vez que partimos da premissa de que um cadastro completo e atualizado  
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deve levar a administração a ser mais eficiente no lançamento dos seus tributos, no nosso caso 

o IPTU, e nas resoluções dos processos de interesse do contribuinte.    

Para o Foco Atendimento ao Contribuinte, analisamos o conteúdo do conjunto das 

ações nele desenvolvidas e procuramos verificar se, de alguma forma, a relação existente 

entre o cidadão contribuinte e o Município, sofreu algum tipo de alteração. 

Tentamos identificar quais os novos serviços postos à sua disposição e quais os 

investimentos realizados na capacitação do servidor que realiza o seu atendimento. O objetivo 

era confrontar tais aportes, com os resultados encontrados relativos aos referidos serviços.  

Por fim, efetuamos uma avaliação do atendimento dispensado ao cidadão contribuinte, 

a partir de conceitos fornecidos pelos mesmos, em pesquisa patrocinada pelo próprio 

programa de modernização. Para isso foram coletados durante o exercício de 2003 e 2004, até 

o mês de julho, os conceitos emitidos pelos cidadãos contribuintes que se dirigiram à 

Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife em busca de alguma informação ou solução 

para os mais diversos tipos de problemas de natureza tributária. 

A escolha desse período tem sua justificativa no fato de ser o período mais recente 

possível , portanto mais rico, no tocante às influências positivas e negativas de todas as ações 

que envolvessem o conceito de eficiência no atendimento.   

Foram solicitados relatórios da avaliação da qualidade desse atendimento, dos prazos 

para conclusão de processos encaminhados pelo cidadão contribuinte, e das estatísticas de 

utilização dos serviços disponibilizados pela Prefeitura do Recife. 

No que tange ao Foco Fiscalização, procuramos relacionar a implementação de seus 

objetivos específicos, apenas com a questão do atendimento ao contribuinte, uma vez que o 

mesmo é voltado para o Departamento de Fiscalização que, como vimos, é responsável pelo 

lançamento e homologação de outro imposto que não o IPTU. 

Para o Foco dos Estudos Econômico-Tributários, averiguamos sobre a criação do 

núcleo que se dedicaria ao aprimoramento da administração tributária, verificando quais as 

ações por ele concretamente desenvolvidas, e como se deu o processo de obtenção das 

informações econômico-tributárias por parte da DGAT, junto aos outros órgãos e instituições. 

Esta averiguação foi realizada junto àquela diretoria, através dos mesmos procedimentos  
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aplicados para o Foco Organização e Gestão e pelas mesmas razões de competência, por nós 

adotadas anteriormente. Foram solicitados a esta diretoria documentos que dessem conta da 

criação do núcleo, e dos trabalhos por ele desenvolvidos até dezembro de 2003.   

No que tange ao Foco de Arrecadação Cobrança e Execução Fiscal, devemos destacar 

as medidas tomadas pelo DAC no sentido de estruturar o seu sistema de cobrança e aprimorar 

o sistema de arrecadação existente à época da assinatura do contrato de financiamento. 

Uma vez conhecidos os novos procedimentos, estaríamos credenciados a analisar os 

seus resultados, na medida em que acompanhássemos o comportamento dos parcelamentos 

solicitados e da própria arrecadação municipal. 

Vista a questão da Arrecadação Cobrança e Execução Fiscal, passemos a nos 

preocupar com os procedimentos a serem analisados dentro do Foco Tecnologia da 

Informação, que teve uma importância ímpar no desenvolvimento de todo o processo, 

importância esta que encontra justificativa nas palavras de Gordon S. Smith41 ao afirmar que: 

“A tecnologia está no cerne dessa interdependência crescente. As tecnologias da informação e 

da comunicação têm estado, evidentemente, no centro da globalização econômica. Estamos 

vivendo em tempo de revolução tecnológica, e não está claro quando, ou se isso terminará ”. 

Nesse foco, nos inteiramos da quantidade e da qualidade dos equipamentos e 

softwares adquiridos ou desenvolvidos pela Prefeitura do Recife, com verbas do PMAT ou 

com recursos próprios, mas a partir de necessidades geradas em razão da implementação de 

algumas das metas definidas no programa. Verificamos ainda quais os treinamentos voltados 

para a área da tecnologia da informação que foram patrocinados pela DGAT, para, na 

seqüência, associarmos tais investimentos aos resultados por nós encontrados. 

Registrados todos os investimentos de caráter material, de caráter organizacional ou 

mesmo no setor de recursos humanos, que tenham sido realizados para alcançar os objetivos 

específicos de cada Foco de Ação, o método que utilizamos para avaliar se tais resultados 

puderam servir de parâmetros para a avaliação do PMAT/Recife foi basicamente o mesmo 

para todos os focos: Demarcados os períodos em que ocorreram os citados investimentos,  

                                                 
41 SMITH, Gordon S.. Novos desafios para a capacitação de liderança de alto nível na gestão pública e 
governança em um mundo globalizante. Revista do Serviço Público/Fundação Escola Nacional de 
Administração Pública. Brasília, Ano 54, n° 2  (Abr-Jun). 2003, p.l00. 
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assim como os seus objetivos, procuramos, através de dados estatísticos e oficiais, 

acompanhar a evolução da arrecadação do imposto em análise e da própria relação “fisco  x  

cidadão contribuinte”.  

Alguns dos indicadores que foram por nós utilizados, no sentido de se descobrir o 

quanto ou de que forma o cidadão contribuinte municipal reagiu a todo esse investimento 

realizado pela DGAT, na tentativa de otimizar a arrecadação das receitas tributárias próprias 

municipais e proporcionar a ele um maior conforto, segurança e satisfação, foram aqueles que 

tratavam da redução de prazos para conclusão de processos, dos resultados da avaliação do 

próprio cidadão contribuinte ao atendimento que lhe foi dispensado, da redução dos números 

de reclamações contra os lançamentos dos tributos municipais, da redução do número de 

recursos ou pedidos de reconsideração a despachos proferidos contra o contribuinte, do 

comportamento da adimplência do IPTU, do número de solicitações de parcelamento dos 

débitos tributários existentes vinculados a cada contribuinte, da quantidade de pagamentos 

realizados via internet e número de atendimentos realizados pela Unidade de Resposta 

Audível (URA), verificando o retorno financeiro que ambos proporcionaram ao município, da 

quantidade de auto-atendimentos efetuados pelos contribuintes através dos quiosques 

espalhados pelo Recife, assim como o número de atendimentos realizados pelo serviço de 

telecobrança e o seu retorno financeiro.  

 

 

3.4 Coleta de dados secundários. 

 

 

Os dados secundários foram obtidos por meio de pesquisas realizadas nos livros, 

publicações, legislação, relatórios de gerenciamento, nos banco de dados, nas fontes abaixo 

mencionadas: 

Biblioteca da Prefeitura do Recife, onde foram realizadas todas as pesquisas relativas 

às publicações, no Diário Oficial do Município do Recife, das leis de natureza tributária 

aprovadas entre 1998 e 2003. 
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Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e do Tribunal de Contas 

do Estado de Pernambuco (TCE), em busca de informações sobre Reforma da Administração, 

Administração voltada para o Cidadão, Globalização, Crise do Estado, Democracia e 

Participação e Parcerias, onde nos foi disponibilizada uma série de publicações que em muito 

ajudaram no desenvolvimento de nossas considerações sobre o tema pesquisado; 

Diretoria Geral de Administração Tributária, através de dados constantes de relatórios 

de gerenciamento, relativos ao lançamento dos tributos e em particular do IPTU, ao controle 

da arrecadação, e à adimplência do referido imposto, dos investimentos em capacitação 

realizados no seu quadro de pessoal, e dos equipamentos adquiridos e sua distribuição dentro 

da sua estrutura; 

Diretoria Geral de Contabilidade do Município, através dos relatórios do Sistema 

Orçamentário e Financeiro, identificando o comportamento das receitas tributárias e de IPTU, 

assim como dos pagamentos dos parcelamentos, e das multas vinculadas ao referido tributo.   

Empresa Municipal de Informática, a partir dos relatórios das estatísticas dos serviços 

vinculados à internet, e dos dados relativos aos atendimentos remotos e desconcentrados 

(quiosques); 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, onde obtivemos a grande 

maioria das informações sobre o PMAT; 

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM), 

a partir de uma série de indicadores econômicos constantes da base de dados do Estado de 

Pernambuco, inclusive os dados do PIB per capita do Recife, iniciativa pioneira a que poucos 

municípios aderiram e que nos trouxe importante contribuição para formação do nosso 

convencimento; 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através das informações 

disponibilizadas em seu site, relativas aos indicadores sociais e econômicos do Recife; 

Câmara Municipal do Recife, por meio de pesquisas realizadas junto aos projetos de 

lei encaminhados àquela casa, no sentido de melhor aferir a intenção de cada proposta, a partir 

das suas consideranda; 
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Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), 

por meio de relatórios e resultados de pesquisas que apontavam para a evolução da taxa de 

desemprego e do rendimento real médio dos cidadãos recifenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80

 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

CONHECENDO O SIGNIFICADO DOS DADOS 

 

 

4.1Comportamento da Receita Municipal. 4.2 Aumento da Carga Tributária e Economia Local. 4.3Visitando cada 

Foco de Ação. 

 

 

4.1 Comportamento da Receita Municipal. 

 

 

 Neste capítulo foram retratados os resultados de nossas análises, sobre todos os dados 

que puderam ser coletados ao longo de nossos trabalhos, visando, a partir da extração do 

maior número de informações possíveis, chegar a uma conclusão sobre a possibilidade de 

utilizarmos os resultados advindos da implementação dos objetivos específicos PMAT/Recife 

como fator balizador do êxito do programa no que tange ao alcance dos seus objetivos 

centrais. 

Iniciamos com a análise dos dados apresentados pela Diretoria Geral de Contabilidade 

do Município, através Sistema Orçamentário e Financeiro do Recife (SOFIN 2000), onde, 

entre outras informações, temos os resultados da arrecadação de todas as receitas do 

município no período de 1998 até 2003. 
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A partir de então, selecionamos os dados referentes à Receita Tributária do Município 

do Recife e a sua Receita de IPTU, procurando atualizá-los a valores de 2003, de forma a 

trabalharmos sempre com os dados a valores constantes.        

É o que esclarece a tabela 4.1 

Tabela 4.1 – Desempenho das Receitas Tributárias e do IPTU do Recife 

Receitas Receitas  Receitas Acumulado  (%) Acumulado  (%)
Ano Tributárias de IPTU Rec. Tributárias Rec. IPTU 

 

1998 254.317.281,14 70.357.891,31 - - 
 

1999 264.708.446,80 71.197.163,47 4,09 1,19 
 

2000 287.190.960,74 76.341.709,43 12,93 8,50 
 

2001 311.544.567,42 85.842.532,83 22,50 22,01 
 

2002 339.437.952,96 86.929.854,99 33,47 23,55 
 

2003 328.888.455,06 85.490.889,97 29,32 21,51 
                                                     Fonte: SEFIN/SOFIN 2000 

Observamos inicialmente que, para a arrecadação dos tributos municipais de sua 

competência, a Prefeitura do Recife conseguiu alcançar, para o período analisado, o resultado 

de 29,32% (vinte e nove inteiros e trinta e dois centésimos por cento) de incremento. 

Entretanto, no que diz respeito ao desempenho da arrecadação do IPTU, a série apresentou 

uma evolução de 21,51% (vinte e um inteiros e cinqüenta e um centésimos por cento).  

Foi possível observarmos que estes não foram frutos de uma trajetória uniforme, uma 

vez que para o exercício de 2003 foi verificada uma pequena retração no volume de recursos 

ingressados na rubrica receita tributária, assim como relativamente à receita do IPTU, 

provavelmente acompanhando uma tendência da economia local, onde a grande maioria dos 

seus indicadores apresenta valores negativos, espelhando as dificuldades na economia 

ocorridas naquele ano. 

  Diante de tais informações, a partir de agora, sempre que nos referirmos ao objetivo 

central de aumento na arrecadação da receita tributária própria, pretendida pelo Recife ao 

ingressar no PMAT, estaremos tratando dos percentuais acima destacados, pois estes sim 

constituem os verdadeiros ganhos alcançados no processo de arrecadação tributária.  
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4.2 Aumento da Carga Tributária e Economia Local. 

 

 

 Para discutirmos o primeiro fator potencialmente responsável pelo incremento da 

receita, que foi o aumento da carga tributária provocada pela elevação da alíquota ou da base 

de cálculo do imposto em questão, pesquisamos toda a produção legislativo-tributária 

realizada no período de 1998 a 2003, onde verificamos que entraram em vigor 12 (doze) leis42 

municipais de natureza tributária. Todavia, ressaltamos que, concluída nossa análise relativa a 

tais textos normativos, em apenas um deles foi possível detectarmos a existência de 

dispositivos com a intenção de promover aumento na carga tributária vigente. 

Tratava-se da Lei Municipal n° 16.933, de 29 de dezembro de 2003, onde o 

Município, preocupado com o cumprimento da função social da propriedade, procurou 

majorar a alíquota do IPTU para aqueles imóveis que, em princípio, não estivessem 

cumprindo aquela função43. Embora o objetivo primordial não fosse o incremento da receita 

do IPTU, não podemos negar que, a persistir a postura do cidadão contribuinte de não 

atendimento à sobredita função, o Município teria a possibilidade de realizar, em tese, um 

incremento na arrecadação do imposto em discussão.  

Todavia, pelo princípio constitucional da anterioridade e em razão da “noventena” 

estabelecida pela Emenda Constitucional n° 42 , os efeitos de tal norma só se manifestariam 

para o lançamento do IPTU de 2005, o qual não é objeto de nossa dissertação. 

Nosso segundo fator que procurou justificar o incremento detectado na arrecadação do 

IPTU dava conta de que a dinâmica da economia do Município do Recife poderia propiciar 

um ambiente que produzisse efeitos na capacidade contributiva dos seus cidadãos  

                                                 
42  Leis n° 16.421 de 06 de agosto de 1998, n° 16.474 de 05 de fevereiro de 1999, n° 16.553 de 26 de janeiro de 
2000, n° 16.607 de 06 de dezembro de 2000 , n° 16.702 de 07 de dezembro de 2001, n° 16.728 de 27 de 
dezembro de 2001, n° 16.731 de 27 de dezembro de 2001, n° 16.833 e 27 de dezembro de 2002, n° 16.933  de 29 
de dezembro de 2003 e n° 16.958 de 29 de dezembro de 2003. 
43 § 3º - Nos casos de imóveis não edificados, que não possuam muro e calçada, será aplicada a alíquota de 5% (cinco por 
cento) enquanto permanecerem nessa situação.  
§ 4º - A obrigatoriedade de construção de calçada só se aplica aos imóveis não edificados situados em logradouros providos 
de meio-fio.  
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contribuintes. Procuramos identificar na evolução da sua economia os indicadores que 

pudessem refletir qualquer impacto na condição econômica do cidadão recifense. 

Em razão de não dispormos de dados oficiais divulgados, relativos a uma única 

instituição que nos indiquem quais foram os resultados alcançados pela economia do Recife 

para os anos de 1998 a 2003, recorremos a alguns indicadores que pudessem nos orientar 

quanto à ocorrência ou não deste fator vinculado à economia, de modo que nossas 

informações pudessem ser trabalhadas conjuntamente. 

Tomamos como primeiros indicadores o PIB, e o PIB percapita do Município do 

Recife, o que nos ajudou a ter uma visão global da dinâmica da economia do município e da 

riqueza por ele produzida, assim como da média do resultado da divisão dessa produção em 

relação aos habitantes da referida cidade. Infelizmente, os valores do PIB percapita não 

revelam a questão da concentração de renda existente no país, e particularmente na capital 

pernambucana, uma vez que Recife é uma das cidades brasileira detentora dos mais elevados 

índices de concentração de renda.  

A coleta destes indicadores nos trouxe problemas, em função da Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisas de Pernambuco, órgão responsável pela suas elaboração, ainda não 

ter concluído todas as análises necessárias para a divulgação dos resultados referentes aos 

exercícios 2002 e 2003, o que nos levou a trabalhar, inicialmente, com as informações de 

1998 a 2001, para em seguida associá-los aos outros indicadores de que falamos.  

As nossas observações foram feitas em relação a dados oficiais devidamente 

atualizados a valores de 2003, haja vista os mesmos encontrarem-se disponibilizados a valores 

correntes. Para tanto, aplicamos os mesmos indicadores utilizados para tornar as nossas 

informações sobre as receitas do Município do Recife a valores constantes.   
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              Tabela 4.2 – Resultados do Produto Interno Bruto do Recife 
 

Exercícios 
 

PIB Municipal 

 Em Milhões de R$ Per Capita 

(R$) 

Percentual 

Acumulado 
 

1998 8.605 8.302,81 
 

- 
 

1999 8.449 7.791,50 6,16 
 

2000 9.129 7.820,14 5,81 
 

2001 9.773 7.904,38 4,80 

                         Fonte: Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – Condepe-Fiden 

  

Em relação ao período de 1998 à 2001 verificamos que os PIB per capita municipal 

apresentou uma taxa de negativa da ordem de  4,80% (quatro inteiros e oitenta centésimos por 

cento). Esse resultado contraria as tendências verificadas para os mesmos índices nacional e 

estadual, onde foram registrados crescimentos de 8,39% (oito inteiros e trinta e nove 

centésimos por cento) e 6,82% (seis inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) 

respectivamente.  

Observamos que em 1999, a capital pernambucana apresentou uma queda acentuada, 

crescendo nos anos seguintes, mas de forma muito mais discreta do que cresceram o Brasil e 

Pernambuco, o que pode perfeitamente nos sinalizar para existência de dificuldades 

enfrentadas pela economia recifense. 

Um segundo indicador, que nos ajudou a compreender como a economia do Recife 

pôde ter sido capaz de interferir no processo de obtenção de rendimentos dos seus munícipes, 

foi a sua taxa de desemprego, por tipo, publicada pelo DIEESE, e relativa ao período de 1998 

a 2003. 
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   Tabela 4.3 – Avaliação da Taxa de Desemprego no Recife 

TAXA DE DESEMPREGO NO RECIFE 
Mês / Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 

Janeiro 
 

18,8 
 

19,1 
 

19,6 
 

17,4 
 

19 
 

18,7 
 

Fevereiro 
 

19,4 
 

19,2 
 

19,3 
 

17,9 
 

19,1 
 

19,4 
Março 

 

19,9 
 

20,1 
 

18,6 
 

19,1 
 

19,7 
 

20,8 
 

Abril 
 

20,2 
 

21,4 
 

18 
 

19,9 
 

20,4 
 

22 
Maio 

 

20,7 
 

21,2 
 

18,5 
 

20,1 
 

19,9 
 

22,3 
Junho 

 

20,6 
 

21,1 
 

18,7 
 

20,5 
 

20,3 
 

22,2 
Julho 

 

20,2 
 

20,6 
 

18,2 
 

20,4 
 

19,1 
 

21,7 
Agosto 

 

20,6 
 

20,5 
 

18,4 
 

20,6 
 

18,4 
 

21,8 
Setembro 

 

21,6 
 

20,4 
 

18,9 
 

20,2 
 

17,9 
 

22,5 
Outubro 

 

20,8 
 

20,2 
 

19,1 
 

19,9 
 

17,9 
 

22,7 
Novembro 

 

20 
 

20,3 
 

17,8 
 

19,7 
 

18,9 
 

22,8 
Dezembro 

 

19 
 

19,5 
 

17,2 
  

 18,7 
 

18,2 
 

21,9 
      Fonte: DIEESE/PED - RMR 

Em relação aos dados apresentados verificamos que as taxas de desemprego total 

apresentaram um crescimento para os anos de 1999, 2001 e 2003, demonstrando uma 

economia pouco estável no tocante à capacidade de gerar empregos e renda para a sua 

população, tendo inclusive estacionado em patamares bastante elevados, que oscilaram entre 

17,2% (dezessete inteiros e vinte centésimos por cento), índice alcançado em dezembro de 

2000, até 22,8% (vinte e dois inteiros e oitenta centésimos por cento) encontrado para 

novembro de 2003.   

Essa dificuldade de ofertar empregos terminou por criar um cenário desfavorável, 

inclusive para a classe trabalhadora que se encontrava inserida no mercado de trabalho, uma 

vez que a quantidade de empregos ofertada foi bem menor que o número de candidatos aos 

postos de trabalho, o que ajudou a comprimir os salários já pagos pelas instituições, 

ocasionando a perda do poder aquisitivo do trabalhador de uma maneira geral. 

Na tabela a seguir, apresentamos os levantamentos efetuados relativamente ao 

rendimento real médio dos ocupados, segundo posição de ocupação do trabalhador recifense, 

onde podemos constatar as afirmações que diziam respeito à perda do poder aquisitivo de que 

falamos. 
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Tabela 4.4 – Demonstrativo do Rendimento Real Médio dos Ocupados  no Recife, segundo posição de Ocupação 

Rendimento Real Médio dos Ocupados, segundo Posição na Ocupação 
Assalariados Autônomos 

Setor Setor privado Trabalha para Trabalha para 
Períodos Total Total Público Total Com carteira Sem carteira Total o   público Empresa Empregadores 

1998 977 1.095 1.837 793 896 472 569 502 732 3.365

1999 884 1.011 1.801 721 815 445 526 460 685 3.008

2000 787 880 1.574 643 726 400 485 401 684 2.843

2001 818 934 1.635 694 777 453 455 402 586 2.608

2002 798 902 1.574 664 739 447 465 428 551 2.333

2003 619 733 1.284 544 592 385 363 330 442 3.365
Fonte: DIEESE/PED-RMR 

Analisando os valores médios encontrados pelo DIEESE, observamos que o cidadão 

recifense vem perdendo seguidamente o seu poder aquisitivo, ressalvando apenas o ano de 

2001 quando foi possível registrar um pequeno crescimento na renda, todavia insuficiente 

para reverter a forte tendência verificada no decorrer dos últimos cinco anos na capital 

pernambucana.  

O número de trabalhadores empregados registrados na economia do Recife pôde ser 

outro bom indicador da sua trajetória, principalmente quando analisamos os setores mais 

significativos, do ponto de vista da produção de renda para o trabalhador. 

Sendo a Administração Pública pagadora de melhores salários, a forte redução 

verificada no ano de 2001 no número de empregados desse setor, deve ter trazido alguns 

prejuízos a nossa economia, haja vista que, associado a tal perda, não observamos nos demais 

setores da economia reunidos a reversão da baixa ocasionada pelo setor público. A 

contabilização da redução foi de 3,46% (três inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), 

relativamente ao intervalo de 2000 a 2002. Infelizmente, nossa fonte não dispunha dos 

elementos referentes ao ano de 2003, o que não chega a prejudicar nossas observações, uma 

vez que a maioria dos indicadores econômicos disponíveis traduz resultados que convergem 

no sentido de que o quadro econômico foi negativo para esse ano. 
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Tabela 4.5 – Número de Empregos oferecidos no Recife, por Setor de Atividade 
 

Empregos Registrados por Setor de Atividade 

 

Atividade 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Extrativa Mineral 
 

81 
 

346 
 

84 
 

Indústria de Transformação 
 

29.130 
 

29.256 
 

27.692 
 

Ser. Ind. Utilidade Pública 
 

10.895 
 

9.260 
 

11.778 
 

Construção Civil 
 

28.749 
 

30.138 
 

27.217 
 

Comércio 
 

64.766 
 

65.171 
 

68.415 
 

Serviços 
 

149.542 
 

161.617 
 

163.724 
 

Administração Pública 
 

167.471 
 

132.363 
 

136.775 
 

Agropecuária 
 

2.804 
 

1.768 
 

2.188 
 

Outros/ Ignorados 
 

130 
 

- 
 

- 
 

Total 
 

453.568 
 

429.919 
 

437.873 

Fonte:  CONDEPE/ATI 

Diante dos dados econômicos e sociais aqui relacionados, acreditamos que o resultado 

apresentado pela economia recifense, com reflexos negativos na capacidade contributiva do 

cidadão contribuinte, deveriam ter favorecido a uma queda no adimplemento das obrigações 

tributárias municipais. De forma aparentemente inusitada, tal fato não se verificou e a 

adimplência do cidadão contribuinte, em relação ao imposto em tela, caminhou em sentido 

contrário àquele por nós aqui previsto, tendo sido verificadas duas pequenas quedas em 2000 

e 2003, que não comprometeram o resultado alcançado em todo o período. 

 Nossa análise relativa à adimplência prendeu-se ao aspecto que nos pareceu o mais 

relevante, que é a capacidade de pagamento. Assim, tomamos como objeto de análise, para 

oferecer nossas conclusões, as informações relacionadas com a adimplência em razão do valor 

do imposto lançado, pois é por esse prisma que o gestor municipal deve observar, sempre que 

a discussão for incremento de receita. 
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                      Tabela 4.6 – Demonstrativo da Taxa da adimplência do IPTU   
 

Adimplência do IPTU 
 

Exercícios 
 

Análise por quantidade de imóveis lançados 
 

Análise de pelo valor lançado 
 

1998 
 

55,93% 
 

64,44% 
 

1999 
 

54,57% 
 

66,06% 
 

2000 
 

53,88% 
 

64,58% 
 

2001 
 

57,27% 
 

69,73% 
 

2002 
 

59,32% 
 

72,25% 
 

*2003 
 

53,84% 
 

68,71% 

     Fonte: EMPREL / Relatório SIGAT                               * Dados referentes ao período Jan-Nov 

 

O desempenho positivo de mais de 4% (quatro por cento), chegando a alcançar a casa 

dos 7% (sete por cento), 1998 a 2002, apresentado na adimplência do referido imposto e 

verificado no período em que foi possível se constatar dificuldades na economia recifense, 

com interferência negativa no poder aquisitivo dos cidadãos contribuintes, somados aos 

21,51%(vinte e um inteiros e cinqüenta e um centésimos por cento) de aumento na 

arrecadação do IPTU, estes ocorridos entre 1998 e 2003, vêm abrir as portas à possibilidade 

de termos no PMAT/Recife um instrumento detentor de uma parcela na responsabilidade por 

tais resultados.   

Passemos então, a analisar o nosso último fator potencialmente responsável pelo 

incremento da receita do IPTU, que se prende aos procedimentos adotados pela DGAT no 

sentido de investir na eficiência de suas ações, procurando entender em que medida é possível 

relacionarmos os resultados encontrados com o desempenho do PMAT/Recife. 

Dando continuidade às nossas observações e  tratando da nossa suposição relativa ao 

possível vínculo existente entre o desempenho do PMAT/Recife e a melhoria do atendimento 

ao cidadão contribuinte passamos a trabalhar com alguns resultados encontrados nas ações do 

referido programa que nos ajudaram a formar nosso convencimento acerca da sobredita 

suposição. 
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 4.3 Visitando cada foco de ação. 

 

Como primeiro passo, examinamos o desempenho das ações relativas ao Foco 

Legislação, com atenção voltada para cada nova norma tributária aprovada no período 1998 a 

2003.  

No que tange à Lei Municipal n° 16.553, de 26 de janeiro de 2000, as modificações 

propostas e aprovadas tinham como tônica a questão da ampliação do prazo dos 

parcelamentos dos débitos tributários, uma vez que, anteriormente, o prazo máximo 

parapagamento concedido ao cidadão contribuinte que estivesse na condição de inadimplente 

para com suas obrigações junto ao fisco municipal, era de trinta e seis meses44. 

Com o advento da supramencionada lei, a Fazenda Municipal ampliou o prazo para 60 

(sessenta) meses, em relação aos débitos inscritos em dívida ativa, que tivessem um valor 

superior a 60.000 Unidade Fiscal de Referência (UFIR), hoje o equivalente a  R$ 88.824,00 

(oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais) e cujo lançamento do tributo não tivesse 

sido efetuado no mesmo exercício objeto do parcelamento em questão.  

A tabela abaixo nos mostra como se desenvolveu o processo de parcelamento dos 

débitos do IPTU, ocorridos no ano da vigência da lei em discussão e no ano imediatamente 

anterior, cujos valores expressos de forma indexada (em UFIR), nos permitem realizar uma 

análise mais clara do impacto da referida norma sobre a conduta do cidadão contribuinte. 

                                                 
44 Art. 163 – O débito decorrente da falta de recolhimento de tributos municipais, poderá ser pago em parcelas mensais e 
sucessivas, na forma a seguir: 
I – omissis.  
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                                       Tabela 4.7 – Análise dos Parcelamentos realizados em 1999 e 2000 

Parcelamentos (valores em UFIR) 
Mês / Ano 1999 2000 

Janeiro 508.797,4 515.863,6 
Fevereiro 564.940,9 561.853,2 
Março 744.423,4 569.174,5 
Abril 605.413,6 438.702,8 
Maio 595.931,9 650.988,3 
Junho 573.276,3 525.809,6 
Julho 578.730,2 579.101,6 
Agosto 576.001,2 623.331,1 
Setembro 557.544,2 508.675,1 
Outubro 452.657,2 667.300,7 
Novembro 598.363,6 577.080,0 
Dezembro 526.018,6 497.196,5 
TOTAL 6.882.098,5 6.715.077,0

       Fonte: SEFIN/ SIGAT  

 

Da análise das informações apresentadas, podemos concluir que a expectativa do 

legislador não se confirmou. A arrecadação do IPTU, no que diz respeito aos parcelamentos, 

não apresentou qualquer incremento.  

Para os 12 (doze) meses do ano de 2000 observados, apenas 04 (quatro) tiveram 

acréscimo, quando comparados com os seus respectivos meses de 1999.  Ainda quando 

analisado o resultado dentro de uma perspectiva global, vimos que o Município do Recife, na 

verdade, enfrentou uma queda nos valores dos seus parcelamentos para o imposto em questão, 

uma vez que para o período de 1999 o total parcelado foi de R$ 7.323.241,01 (sete milhões 

trezentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e um  reais e um centavo), contra um total de 

R$ 7.145.513,44 (sete milhões cento e quarenta e cinco mil e quinhentos e treze reais, e 

quarenta e quatro centavos), ambos os resultados sendo aqui uniformizados e expressos a 

valores de 2000.  

Ao observarmos essa medida com uma maior atenção, percebemos que a mesma não 

tinha muitas chances de apresentar impacto na arrecadação, uma vez que alcançava apenas 

uma pequena parcela dos devedores do município, ou seja, apenas aqueles que se 

encontravam com débitos contestados judicialmente e em patamares financeiros bastante 

elevados.  
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Quanto à Lei Municipal n° 16.702, de 07 de dezembro de 2001, esta procurou adotar 

iniciativas que tornassem os procedimentos responsáveis pelo lançamento e pela cobrança dos 

impostos municipais, mais ágeis e mais eficazes.  

Ao propor modificações no parágrafo único do artigo 215 e nos parágrafos 5° e 6°, 

ambos da Lei Municipal n° 15.563/91, o gestor público municipal dá uma demonstração, de 

que tinha, no PMAT/Recife, um instrumento viabilizador de importantes mudanças, na busca 

da conciliação entre os seus interesses e os interesses do cidadão contribuinte45.  

A partir da vigência da Lei Municipal n° 16.702/01, o processo administrativo visando 

contestar os valores lançados do IPTU, cujo fundamento estivesse vinculado às informações 

contidas no CADIMO, ficou mais célere, haja vista que este deverá ser analisado pelo próprio 

departamento lançador do tributo.  

Foi possível visualizarmos como se portou o tempo médio para resolução dos 

mencionados processos, em relação aos anos de 2001, 2002 e 2003, e constatarmos que houve 

uma queda significativa, no número de dias corridos, para o atendimento de cada demanda do 

interessado no processo, conforme ilustra a tabela abaixo. 

         Tabela 4.8 – Análise das reclamações e revisões dos lançamentos imobiliários após a lei municipal nº 16.702/01 
 

PROCESSOS 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

Reclamação contra lançamento Imobiliário 
 

233 
 

115 
 

95 
 

Revisão contra lançamento Imobiliário 
 

164 
 

124 
 

68 

                            Fonte: EMPREL/ PPCA 

 

A Lei Municipal n° 16.888, de 08 de agosto de 2003, procurou, ao alterar o artigo 163 

da Lei Municipal n° 15.563/91, tornar o parcelamento46 dos débitos do cidadão contribuinte  

                                                 
45 Art. 215 - ... 
Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto neste artigo os pedidos de restituição de que trata o art. 200 e os pedidos de revisão de dados 
cadastrais de que tratam os §§ 5º e 6º do art. 36, desta Lei." 
 
 
45 Art. 36 - ... 
§5º - As pessoas indicadas no § 2º do artigo antecedente poderão solicitar à Divisão de Cadastro Imobiliário - DCI revisão dos dados 
cadastrais constantes do Cadastro Imobiliário - CADIMO, cabendo o despacho fundamentado, no qual fique explícito os parâmetros técnicos 
utilizados, atendendo ou não o pedido do requerente, ao Diretor da Divisão ou a funcionário por ele indicado. 
§6º - Do despacho proferido nos processos de que trata o parágrafo anterior caberá pedido de reconsideração, instruído com laudo técnico 
relativo à matéria constatada e assinado por técnico oficialmente reconhecido, dirigido 
 
46 Art. 163 - (...) 
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para com a Fazenda Municipal, um pouco mais atraente, partindo da mesma filosofia adotada 

anteriormente, quando da aprovação da Lei Municipal n° 16.553/00.  

Os prazos ficaram mais dilatados, e o município, desta vez, chegou a estender em até 

80 (oitenta), o número máximo de parcelas mensais, para os maiores devedores. E desta feita, 

não privilegiou apenas aqueles devedores que tivessem seus débitos inscritos em dívida ativa, 

pois os débitos, ainda na fase administrativa, que preenchessem os demais requisitos da lei em 

questão, também poderiam ser saldados em prazos mais prolongados.  

 Os dados a seguir apresentam-nos a movimentação dos números e valores de tais 

parcelamentos no período de doze meses, sendo os seis primeiros, de dezembro de 2002  até 

maio de 2003, portanto antes do advento da lei em discussão, e os seis últimos, de dezembro  

de 2003 até  maio de 2004, naturalmente após a vigência da mesma. Preferimos adotar esses 

períodos, com o objetivo de excluir de nossas observações os primeiros impactos da lei, que 

poderiam apresentar um comportamento distorcido de uma realidade permanente pretendida 

pelo legislador.  

Para os valores dos parcelamentos, adotamos o ano de 2004 como referência e 

passamos a trabalhar com preços constantes, atualizando o valor de dezembro de 2002 em 

23,60% (vinte e três inteiros e sessenta centésimos por cento) correspondente ao IPCA 

acumulado de 2002 e 2003, e os valores de 2003 em 13,98% (treze inteiros e noventa e oito 

centésimos por cento), que foi o valor do IPCA utilizado para atualizar os tributos de 2003. 

 

                                                                                                                                                         
I - Os débitos de qualquer valor poderão ser parcelados em até 48 (quarenta e oito) meses, observado um valor mínimo de cada parcela de R$ 
36,00 (trinta e seis reais); 
II - Os débitos de valor igual ou superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) meses. 
§ 1º - Não poderá ser concedido parcelamento referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, Taxa de Limpeza Pública - TLP e 
Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública - CIP, cujos fatos geradores tenham ocorrido no mesmo exercício do lançamento destes 
tributos. 
................... 
§ 4º - Na hipótese de que trata os parágrafos segundo e terceiro, a critério da Administração, observada a situação econômico-financeira do 
contribuinte, e, desde que não caracterizada a prática contumaz de utilização de artifício para o fornecimento de certidão de regularidade 
fiscal, poderá ser concedido o reparcelamento do saldo remanescente do débito, observado quanto ao saldo devedor o que dispõem os incisos 
I, II e III deste artigo 
164 - Os débitos tributários em fase judicial, de um mesmo contribuinte, poderão ser parcelados: 
I - Em até 48 (quarenta e oito) meses, observado um valor mínimo de cada parcela de R$ 36,00 (trinta e seis reais); 
II - Em até 60 (sessenta) meses se o valor do débito for igual ou superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 
III - Em até 80 (oitenta) meses se o valor do débito for igual ou superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 
.................. 
§ 2º - O sujeito passivo será excluído dos parcelamentos a que se referem os incisos II e III desta Lei na hipótese de inadimplência por mais 
de 90 (noventa) dias com relação a qualquer dos tributos de competência do Município do Recife. 
§ 3º - A exclusão do sujeito passivo na forma prevista no parágrafo anterior independerá de notificação prévia e implicará o vencimento 
antecipado de todas as parcelas vincendas, autorizando a imediata inscrição em dívida ativa e a execução da garantia prestada. 
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Tabela 4.9 – Parcelamentos de IPTU realizados em 2002  

Ativos Regulares / Iniciados / Iniciados Parcelas pagas 
 

Ano/ Situação 
Ativos em Atraso Saldo Parcelado no mês 

Quantidade 
8.839 1.778 7.890 

dez/02 
 

Arrecadação 
57.131.371,15 4.280.037,41 3.363.457,58 

Quantidade 
9.295 5.263 2.993 

jan/03 
 

Arrecadação 
53.877.846,20 10.614.192,45 2.971.110,59 

Quantidade 
17.144 2.925 16.885 

fev/03 
 

Arrecadação 
46.888.269,52 5.210.401,62 2.071.233,22 

Quantidade 
18.512 3.071 17.137 

mar/03 
 

Arrecadação 
47.383.381,27 5.067.772,87 2.070.879,92 

Quantidade 
18.504 3.260 17.297 

abr/03 
 

Arrecadação 
49.602.996,37 6.128.492.27 2.105.235,79 

Quantidade 
18.127 4.342 17.114 

mai/03 
 

Arrecadação 
49.270.124,64 9.264.147.,17 2.015.036,47 

Quantidade 
87.421 20.639 79.316 Total do 

Período 
 

Arrecadação 
304.153.989,15 25.172.404,35 14.596.953,57 

                Fonte: SEFIN/EMPREL/PPCA 

                  

                 Tabela 4.10 - Parcelamentos de IPTU realizados em 2003                                                                                                                  

Ativos Regulares / Iniciados / Iniciados Parcelas pagas 
 

Ano/ Situação 
Ativos em Atraso Saldo Parcelado no mês 

Quantidade 
16.898 3.811 22.039 

dez/03 
 

Arrecadação 
57.855.419,29 8.789.354,09 2.699.743,22 

Quantidade 
18.683 4.816 15.820 

jan/04 
 

Arrecadação 
54.346.577,74 8.248.527,46 1.805.233,30 

Quantidade 
20.118 2.861 13.586 

fev/04 
 

Arrecadação 
55.493.464,82 5.802.871,02 1.477.997,03 

Quantidade 
19.193 3.740 21.603 

mar/04 
 

Arrecadação 
51.815.445,64 8.353.548,64 2.534.022,94 

Quantidade 
18.733 2.575 17.334 

abr/04 
 

Arrecadação 
53.867.672,67 5.152.873,48 1.915.243,21 

Quantidade 
18.073 2.529 17.081 

mai/04 
 

Arrecadação 
52.594.865,10 4.275.826,42 1.899.728,62 

Quantidade 
111.698 20.332 92.458 Total do 

Período 
 

Arrecadação 
325.973.445,26 40.623.001,11 12.331.968,32 

                Fonte: SEFIN/EMPREL/PPCA 
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Ao analisarmos as performances dos parcelamentos ativos regulares e em atraso, dos 

parcelamentos iniciados no mês, e das parcelas pagas em cada mês, quando procuramos 

comparar os resultados apresentados, pelas mesmas competências e relativas a exercícios 

consecutivos, percebemos que: 

No tocante à quantidade de parcelamentos ativos, ou seja, àqueles que se encontravam 

com no máximo duas parcelas em atraso, tivemos nos meses de dezembro de 2003 e janeiro 

de 2004 uma evolução bastante acentuada, relativamente aos quantitativos apresentados para 

os meses de dezembro de 2002 e janeiro de 2003. Para os meses seguintes de 2004, os 

resultados mostraram que os parcelamentos perderam um pouco o ritmo, guardando uma certa 

igualdade com os números do ano anterior, porém mantendo uma performance favorável às 

pretensões da Fazenda Pública Municipal; 

No que tange aos valores parcelados, foi visível o seu crescimento para o período 

escolhido para análise; 

Todavia, ao analisarmos a quantidade de parcelamentos iniciados em cada um dos 

meses observados, notamos performances oscilantes, porém com uma tendência a leve queda; 

Analisando os dados referentes aos valores dos parcelamentos de que tratamos acima, 

encontramos uma alternância nas tendências, com rendimento positivo até o mês de março de 

2004, o que não pode ser desprezado dada à intenção final do gestor municipal que era de 

agregar valores ao recolhimento dos tributos; 

Analisamos ainda a quantidade de parcelas pagas em cada mês; observamos em 

dezembro de 2003 e janeiro de 2004 um bom desempenho da arrecadação, quando 

comparados com dezembro de 2002 e janeiro de 2003, para nos meses seguintes acomodar-se 

a patamares de 2003; 

Por fim ao confrontarmos os resultados mensais dos valores efetivamente pagos em 

cada mês, para os parcelamentos ativos, quer tenham se iniciado no mês do pagamento ou já 

existissem anteriormente, percebemos uma discreta redução.       

 Dos comentários acima, podemos concluir que a Lei Municipal n° 16.888/03, já nos 

primeiros meses, apresentou como um dos seus resultados, um considerável incremento nos 

pedidos de parcelamentos. Porém tal performance não se manteve, nos mesmos níveis, por  
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muito tempo, ou seja, os contribuintes que aderiram ao chamamento do fisco, num primeiro 

momento, foram aqueles que tinham débitos anteriores à lei e que puderam parcelá-los em 

condições mais favoráveis naquela ocasião, notamos, contudo que algum ganho permaneceu 

agregado nos quantitativos apresentados dos parcelamentos solicitados.  

Para os novos débitos, a dilatação do prazo pode ter trazido ao contribuinte uma 

melhor condição de pagamento, todavia ao analisarmos a mesma questão sob o prisma dos 

interesses do fisco municipal, os resultados, em termos de incremento de arrecadação, não 

podem ser comemorados de forma plena, uma vez que os níveis de ingressos de recursos 

recuaram e se estabilizaram em patamares semelhantes aos verificados anteriormente à lei.  

Como ferramenta incrementadora da arrecadação do IPTU, podemos dizer que a lei 

em tela cumpriu o seu papel.  

Finalizando nossa análise concernente ao foco em questão, vimos a medida adotada 

pela SEFIN, no sentido de ampliar a faixa de valores dos processos fiscais que não estariam 

sujeitos à remessa necessária prevista no processo administrativo fiscal do Município do 

Recife. 

Aqui se faz necessária uma breve explicação sobre esse procedimento processual 

denominado de remessa necessária. Ele é uma etapa prevista, também no processo 

administrativo do Município do Recife, onde o órgão singular de revisão de lançamentos e de 

consultas fiscais, DIJ, ao proferir uma decisão contrária aos interesses da Fazenda Pública 

Municipal ou ao responder quaisquer das consultas formuladas pelo cidadão contribuinte, é 

obrigado a remeter sua decisão para a apreciação do órgão revisor colegiado, que no caso em 

concreto é o Conselho de Recursos Fiscais (CRF). 

Com tal ampliação, o referido processo tornar-se-ia mais célere, uma vez que, para 

determinada faixa de valores, as decisões contrárias ao interesse da administração não seriam 

mais submetidas por iniciativa do Estado, à apreciação de uma segunda instância 

administrativa, ou seja, poderíamos ter a supressão de uma etapa do processo.47  

                                                 
47 Art. 221 - Haverá remessa necessária para o Conselho de Recursos Fiscais na hipótese de: 
....................................... 
V - decisões que autorizarem a restituição de tributos ou de multas de valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). 
................................................ 
§ 1º - Nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, não haverá remessa necessária quando o valor do processo fiscal for igual ou inferior a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na data da decisão. 
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Apresentamos aqui, os dados relativos ao número de processos que, por terem 

superado os valores previstos em lei, tiveram que ser encaminhados à segunda instância 

administrativa para apreciação e julgamento.  

A expectativa que se criou em torno da alteração do artigo 221 do CTM, seria a de 

uma redução do número de processos encaminhados à segunda instância, porém a redução 

que se observou foi quase nenhuma, só perceptível quando realizados os cálculos 

matemáticos, pois a se manter o ritmo apresentado em 2004, até o final de agosto, a Prefeitura 

do Recife, chegará a dezembro com um total de menos de 137 (cento e trinta e sete) 

processos, um ganho tão pequeno, que se torna difícil a mensuração do benefício obtido pelo 

cidadão contribuinte, embora não possamos negá-lo. 

                            Tabela 4.11 – Quantidade de Processos sujeitos à Remessa Necessária 
 

Ano 
 

2003 
 

2004* 
 

N° de Processos remetidos à 2.ª instância. 
 

141 
 

91 

                                         Fonte : EMPREL/ PPCA          *até agosto  

 

Apesar da dificuldade de mensuração acima descrita, entendemos que ainda ganha o 

contribuinte, na medida em que não ficará sujeito a ver o seu débito crescendo em razão dos 

juros moratórios cobrados pelo poder público, assim como ganha o Município, na medida em 

que, a partir da certeza da liquidez do crédito lançado, tem a possibilidade de ver ingressar, 

mais rapidamente nos cofres públicos, os recursos dele provenientes.  

O mesmo se dá para os casos de pedido de restituição, quando o cidadão contribuinte é 

beneficiado, na medida em que, mais rapidamente, receberá os valores devidos pelo 

município, e ganha este último, em razão de não ter de desembolsar valores mais elevados em 

razão dos juros aplicados ao montante durante o período em que o processo transitou em 

julgado e o efetivo pagamento pela Prefeitura do Recife.  

É muito provável que esse ganho não tenha se verificado de forma mais intensa, em 

função da pequena margem de ampliação dos valores não sujeitos à remessa necessária 

utilizada pelo gestor municipal, que eram, antes da vigência da lei, de R$ 3.526,24 e  
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R$1.410,49 para as reclamações contra lançamento e restituição respectivamente, e passaram 

a ser de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, após a mencionada ampliação. 

O Foco Fiscalização, pelas razões já expostas quando de nossa análise metodológica, 

não foi objeto de nossos trabalhos.  

Em relação ao foco Atenção ao Contribuinte registramos uma série de ações 

desenvolvidas pela DGAT, algumas delas relacionadas com os serviços disponibilizados aos 

cidadãos contribuintes, a partir das ações desenvolvidas no Foco Tecnologia da Informação, e 

aqui destacamos aquelas que se viabilizaram através da internet. 

Outras ações são aquelas relacionadas com uma postura administrativa voltada para a 

desconcentração dos serviços postos à disposição destes cidadãos, possibilitando-lhes ter suas 

demandas atendidas de uma forma mais ágil e a um menor custo, na medida em que se 

reduzem ou até mesmo se suprimem os deslocamentos que teriam que ser realizados até o 

local onde cada serviço lhes deveria ser prestado. 

Ao tratarmos das ações que têm, na grande rede, o suporte para sua viabilidade, 

destacamos: a orientação para todas as ações e procedimentos de interesse do cidadão 

contribuinte relativos à legislação tributária municipal; à verificação do seu extrato de débitos 

tributários junto à Prefeitura do Recife, possibilitando o conhecimento do quantun devido aos 

cofres públicos; a solicitação de parcelamento dos débitos de IPTU, relativo a exercícios 

anteriores, caso não possa quitá-los de uma só vez; a obtenção do Documento de Arrecadação 

Municipal via internet (DANet) onde, sem sair de casa, o contribuinte pode emitir o 

documento para o pagamento do tributo devido; a divulgação do resultado das consultas 

fiscais, o que possibilita ao contribuinte, passar a agir de acordo com a legislação municipal, 

no tocante a quaisquer questionamentos que este tenha efetuado, referente a casos concretos 

em matéria tributária; e a divulgação das contas públicas do governo municipal e de sua 

execução orçamentária dando uma dimensão da transparência das suas ações. 

Na página da internet www.recife.pe.gov.br, a Prefeitura do Recife recepciona o 

cidadão para então disponibilizar-lhe uma diversidade de serviços e informações de seu 

interesse. O potencial desses atendimentos oferecidos via internet pode ser verificado a partir 

das informações relativas ao número de visitas efetuadas pelo cidadão contribuinte a cada 

endereço específico, e relativo a cada serviço prestado. 
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Na tabela a seguir, fornecemos os dados referentes às estatísticas acima descritas. 

 

                         Tabela 4.12 – Estatística da Internet               
 

SERVIÇOS 
 

2003 
 

* 2004 
 

Cadastros/ Emissão de DAM/ Extrato/ Ficha do Imóvel 
 

696.532 
 

495.797 
 

Contas Públicas 
 

13.010 
 

6.766 
 

Endereços 
 

1.282 
 

750 
 

Execução Orçamentária da Administração Direta 
 

8.023 
 

4.176 
 

Legislação Tributária 
 

50.050 
 

41.177 
 

Orientações 
 

68.207 
 

72.299 
 

Relação de Bancos Credenciados 
 

1.485 
 

2.263 
 

Secretaria de Finanças do Recife 
 

8.332 
 

6.004 
 

Serviços 
 

496.076 
 

448.580 
 

Tabela de UFIR 
 

429 
 

174 
 

Tabela de Vencimento 
 

5.842 
 

4.495 
               Fonte : EMPREL / Estatísticas de Finanças                               *até o mês de agosto/2004 

 

Embora o número de beneficiados pela inovação seja, na maioria das vezes, 

relativamente pequeno, se comparado com o universo dos 265.078 contribuintes do IPTU, que 

é o tributo que possui o maior número de contribuintes devidamente cadastrados, entendemos 

que é possível enxergar um salto de qualidade, dado pela administração pública municipal, no 

atendimento dispensado ao cidadão contribuinte, nos últimos anos.  

Contribui para a desconcentração de que falamos anteriormente, a disseminação do 

uso de equipamentos que propiciem auto-atendimento, com a implantação de serviço de 

atendimento remoto por telefone e fax, efetivamente implantados desde o final do ano de 

2000. 

Dessa forma, lembramos aqui uma das importantes ações desenvolvidas pela SEFIN, 

com foco no atendimento ao contribuinte e mais especificamente dentro da filosofia da 

desconcentração e da automação do atendimento, que foi a aquisição e instalação de um total 

de 33 máquinas de auto-atendimento que realizam aproximadamente 24.000 (vinte e quatro 

mil) atendimentos mensais, sendo 16 (dezesseis) delas localizadas no prédio sede de 

Prefeitura do Recife, 02 (duas) na Procuradoria Fiscal do Recife localizada na Rua do 

Imperador, mais 02 (duas) situadas no Expresso Cidadão, localizado no bairro de Iputinga, 01 

(uma na EMPREL) e as demais, num total de 12 (doze) ficaram distribuídas nas 06 (seis)  
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regionais da Diretoria de Controle Urbanístico (DIRCON), órgão vinculado à Secretaria de 

Planejamento e Urbano e Meio Ambiente (SEPLAM). 

A distribuição acima mencionada foi realizada buscando atingir, da forma mais justa, a 

eficiência no atendimento, procurando instalar os quiosques, de modo que estes se situassem, 

o mais próximo possível, de todos os seus usuários, explorando o fato de que cada uma das 

regionais da DIRCON ocupa uma posição estratégica no mapa da Cidade do Recife, 

possibilitando assim que todo cidadão recifense, de qualquer localidade, tenha um rápido 

acesso aos serviços.  

Os quiosques localizados na Procuradoria atendem, mais especificamente, aqueles 

contribuintes que têm seus débitos já inscritos em dívida ativa e em fase da cobrança judicial. 

Já os quiosques que se encontram instalados na sede da Prefeitura, cumprem o seu objetivo na 

medida em que permitam, aos cidadãos contribuintes que não precisem de um tratamento 

personalizado, a realização de um rápido atendimento, na maioria das vezes livre de filas de 

espera. Quanto às máquinas instaladas no Expresso Cidadão, estas têm o seu papel de agentes 

facilitadoras, na medida em que se integram a uma gama de outros serviços que são postos à 

disposição do cidadão, por diversas instituições públicas que, em parceria, atuam nesse 

espaço. 

Nos quiosques espalhados pelo Recife, o cidadão contribuinte tem a sua disposição o 

serviço de emissão das guias de recolhimento relativas às Taxa de Localização e de 

Funcionamento (TLF), ao ISSQN, ao próprio IPTU e ao ITBI, de solicitação de parcelamento 

de débitos, de solicitação de extrato de débitos, de emissão de Certidão Negativa Imobiliária e 

de Emissão de Informativos. 

Dentro da mesma ótica da qualidade no atendimento, registramos a implantação da 

U.R.A., inicialmente composta por 03 (três) atendentes e hoje contando com 08 (oito) pessoas 

que se revezam no horário das 07:00h até às 18:00h. 

Este serviço, que procura inicialmente atender eletronicamente o cidadão contribuinte, 

realiza uma média mensal de 5.727 (cinco mil setecentos e vinte e sete) atendimentos, 

oferecendo, ao cidadão contribuinte, os mesmos serviços prestados através dos quiosques e 

ainda a possibilidade de respostas diretas às informações básicas da legislação tributária 

municipal. Para os atendimentos em que a modalidade eletrônica não for possível, o serviço é  
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prestado pelas atendentes e atinge uma média mensal de 5.112 atendimentos e 448 pedidos de 

parcelamentos. 

Acrescentemos aos serviços supramencionados o  Plantão Fiscal, onde o contribuinte 

conta com a orientação permanente de um Auditor de Tesouro Municipal (ATM), no sentido 

de lhe responder pessoalmente, por telefone ou ainda via email cac@recife.pe.gov.br  uma 

série de questionamentos de ordem fiscal ou tributária, retornando-lhe em prazo não superior 

a 24h (vinte e quatro horas).  

Logo a seguir, apresentamos os dados referentes aos atendimentos personalizados 

realizados pela SEFIN e de que tratamos aqui, para um período de 08 (oito) meses de 2003. 

 

            Tabela 4.13 – Serviços prestados pelo CAC 

SERVIÇOS  DO CAC/ MÊS 
 

Janeiro
 

Fevereiro
 

Março
 

Abril 
 

Maio 
 

Junho 
 

Julho 
 

Agosto

URA 
 

Ligações 
 

15.285 
 

12.214 
 

10.196
 

10.009
 

10.317
 

8.240 
 

10.834 
 

9.627 

  
 

Atendimentos 
 

7.241 
 

5.758 
 

4.736 
 

4.528 
 

5.082 
 

3.993 
 

5.194 
 

4.367 

  
 

Parcelamentos 
 

545 
 

527 
 

630 
 

408 
 

729 
 

331 
 

211 
 

205 

Plantão Fiscal 
 

Atendimentos 
 

292 
 

184 
 

240 
 

263 
 

268 
 

203 
 

240 
 

220 

  
 

E - Mails 
 

187 
 

162 
 

164 
 

125 
 

137 
 

92 
 

136 
 

130 

            Fonte: SEFIN/ SIGAT 

 

Continuando a tratar de questões pertinentes a este foco, e ainda dentro da perspectiva 

de um atendimento desconcentrado, lembramos a instalação de uma unidade avançada de 

atendimento, inserida no Expresso Cidadão, alternativa disponibilizada para a população com 

uma linha de ação que encontra sua melhor fundamentação no texto “Uma Análise dos 

Sistemas de Gestão Pública de Acordo com o Conceito Atribuído ao Destinatário das Ações 

Públicas”, de Leonardo José Andriolo48, dentro de uma política de valorização do cidadão.  

Prosseguindo nossa análise, centrada na questão do atendimento, registramos os 

investimentos realizados nas aquisições de novo mobiliários, de novos equipamentos para o 

setor de atendimento e de treinamento e aperfeiçoamento do servidor, que lida diretamente  

                                                 
48 ANDRIOLO, Leonardo José. Uma Análise dos Sistemas  de Gestão Pública de Acordo com o Conceito 
Atribuído ao Destinatário das Ações Públicas, in Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Administração.25., 2001, Campinas. .Anais. Campinas, 2001.p.08 ( CD-ROM – Gestão Pública e 
Governança GPG 905) Campinas,2001  
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com o cidadão contribuinte. O envio de 30 (trinta) Micro Computadores, e 15 (quinze) 

impressoras, ao CAC, do total adquirido no Foco TI, que somados à disponibilização de 

espaço para aqueles que estivessem aguardando atendimento e à construção de guichês 

individuais de atendimento, onde a privacidade do cidadão é assegurada, constituem a 

materialização do supracitado investimento, que adquire um caráter emblemático a partir do 

momento em que renova o espírito da equipe e melhora sua auto-estima, contribuindo dessa 

maneira para que se alcance um atendimento de melhor qualidade. 

A seguir, destacamos três tabelas, que dão conta, respectivamente, dos cursos que 

foram ministrados, voltados para o atendimento, das avaliações recebidas por tais 

funcionários por parte do público atendido e do tempo médio de resolução e da quantidade 

para cada tipo de processo ingressado na SEFIN.  

 

                          Tabela 4.14 – Demonstrativo do investimento em Capacitação de Pessoal realizado na SEFIN   
 

CURSOS OFERECIDOS OU FINANCIADOS PELA DGAT/SEFIN 2000-2003 
 

CURSO 
 

PARTICIPANTES 
 

Curso Básico de Direito Tributário 80 
 

Curso de Excelência no Atendimento 47 
 

Curso Atendimento Nota 1000 71 
 

Treinamento para o Plano Padrão de Comunicação Administrativa 60 
 

Curso de Informática Básica  80 
 

Treinamento para Desenvolvimento de Equipes 14 
 

Estratégias Avançadas de Comunicação 58 
 

Capacitação de instrutores internos 12 
 

Legislação Tributária Municipal 22 
 

Capacitação Gerencial 14 
 

Estratégias Avançadas de Atendimento ao Cliente  66 
 

Treinamento para a U.R.A 14 
 

Curso de Especialização em Direito Tributário 11 
 

Planejamento Estratégico 35 
                     Fonte: SEFIN/SIGAT 

   

  

 Ficou claro que o PMAT/Recife não esqueceu de investir na qualificação do seu 

quadro de pessoal, no quesito atendimento ao cidadão contribuinte.    

O possível retorno do investimento realizado em capacitação e aperfeiçoamento do 

quadro de servidores que atuavam no atendimento ao cidadão contribuinte, pôde ser  
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constatado, a partir das avaliações realizadas pelos próprios munícipes, coletadas desde 

janeiro de 2003 até o mês de junho de 2004, através de um software avaliação adquirido com 

recursos do PMAT e da redução no tempo médio para resolução da grande maioria dos tipos 

de processos voltados para o atendimento a esse cidadão. 

Foi o que apreendemos das informações constantes da tabela exposta a seguir. 

     Tabela 4.15 – Avaliação de Atendimento 
Conceitos      

Mês 
 

Total    de 
Atend. 

 
Tempo de 

Atend. 

 
Tempo de 

Espera Ótimo/ Bom Regular Ruim Não opinou 
jan/03 

 

16.085 
 

07:08  
 

17:56  
 

76,33 
 

1,12 
 

1,39 
 

21,16 
fev/03 

 

13.587 
 

06:50  
 

13:17  
 

76,93 
 

1,09 
 

1,33 
 

20,65 
mar/03 

 

11.574 
 

05:28 
 

08:05 
 

83,84 
 

0,98 
 

1,17 
 

14,01 
abr/03 

 

11.950 
 

06:47 
 

08:49 
 

85,14 
 

1,47 
 

1,37 
 

12,02 
mai/03 

 

13.163 
 

05:36 
 

07:02 
 

84 
 

1,22 
 

1,28 
 

13,05 
jun/03 

 

10.367 
 

05:25 
 

11:18 
 

83,51 
 

1,26 
 

1,33 
 

13,09 
jul/03 

 

12.094 
 

* 
 

* 
 

82,84 
 

1,46 
 

1,44 
 

14,26 
ago/03 

 

13.141 
 

07:17  
 

15:49  
 

80,09 
 

1,36 
 

1,42 
 

17,13 
set/03 

 

13.865 
 

05:57  
 

08:23  
 

78,91 
 

0,94 
 

1,44 
 

18,71 
out/03 

 

14.137 
 

06:25 
 

10:16 
 

76,75 
 

0,91 
 

1,43 
 

20,91 
nov/03 

 

12.595 
 

06:06 
 

11:56 
 

75,22 
 

1,28 
 

1,32 
 

22,18 
dez/03 

 

11.889 
 

05:48 
 

14:26 
 

72,54 
 

1,19 
 

1,42 
 

24,85 

      Fonte : SEFIN/ SIGAT                                     * valores expurgados em função de problemas no software medidor 

 

Analisados os dados apresentados nesta segunda tabela, podemos afirmar que a 

performance do atendimento dispensado ao cidadão contribuinte apontou, inicialmente, para 

um padrão acima do satisfatório. Isso quando tomamos como referência os conceitos ótimo e 

bom, recebidos pela administração pública municipal.  O percentual médio encontrado para 

tais padrões reunidos foi de 79,65% (setenta e nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por 

cento).  Esse ótimo resultado de avaliação pôde ser interpretado como uma clara satisfação 

dos cidadãos contribuintes quanto à qualidade do atendimento inicial que estes estão 

recebendo da DGAT.  

Ainda quando analisamos os tempos médios de atendimento e de espera a que o 

cidadão contribuinte tem que se sujeitar, concluímos que os seus patamares são mantidos 

praticamente constantes, o que nos levou a acreditar que o padrão estabelecido não sofreu  
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nenhum desgaste. Quanto ao tempo de espera especificamente, registramos que a postura 

adotada pela SEFIN, encontra-se altamente sintonizada com a Lei Municipal n° 16.685, de 

21de setembro de 2001, que estabelece tempo máximo de 15 minutos para o atendimento ao 

cidadão contribuinte nos estabelecimentos bancários.49 

Outro resultado que podemos destacar da análise da pesquisa relativa ao atendimento 

realizado no CAC foi a redução do número de atendimentos no balcão.  Temos assim, aliada à 

satisfação, uma comprovação de que medidas desconcentradoras adotadas, a exemplo da 

URA, dos Quiosques ou mesmo da internet, estariam surtindo efeito. 

A tabela a seguir nos ajuda a entender a outra parte do processo de atendimento que é 

a efetiva resolução das demandas apresentadas, analisando-o em relação a dois aspectos que 

nos pareceram fundamentais para a avaliação da sua qualidade: o primeiro foi o tempo médio 

de resolução de cada tipo de processo e a evolução, a cada ano, do número de demandas 

apresentadas. 

Quanto aos elementos constantes da terceira tabela, podemos afirmar que o número de 

processos cadastrados junto à SEFIN não teve um comportamento regular para todos os tipos 

selecionados, mas que o tempo médio de resolução dos mesmos vem sendo constantemente 

reduzido, mesmo quando cresce a quantidade desses processos. Nestes casos, fica claro que 

foi preciso aumentar a eficiência no atendimento, para, com a mesma estrutura, atender a um 

número maior de cidadãos mantendo o padrão de que já falamos. 

                                                 
49 Art. 1º- Ficam os estabelecimentos bancários que operam no Município obrigados a atender cada cliente nos prazos 
máximos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento, de acordo com esta Lei. 
 
Parágrafo 1º - Em dias normais e/ou nas datas de pagamento dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, de 
vencimento de contas das concessionárias de serviços públicos, bem como de tributos federais, estaduais e municipais, o 
prazo máximo de atendimento é de 15 (quinze) minutos. 
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Tabela 4.16 – Quantidade e Tempo Médio de Resolução dos Processos      

TEMPO MÉDIO (EM DIAS) PROCESSOS CADASTRADOS 
PROCESSOS 

 
 
 
 
 
 
 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Parcelamento de Auto de Infração 
340 118 52 279 392 424 

Recons Cons recursos fiscais mercantil 
614 488 180 98 131 169 

Isenção de ISS Pessoa Jurídica 
648 229 103 20 18 14 

Restituição Mercantil 
110 40 43 59 74 107 

Canc. De Lançamento Mercantil 
129 61 46 71 114 90 

Imunidade de Impostos Mercantil 
377 336 148 25 60 74 

Defesa de Auto de Infração Mercantil 
669 456 292 256 290 285 

Suspensão Pessoa Física 
125 37 25 3 7 8 

Anuncio e Publicidade 
47 44 30 825 680 711 

Auto de Infração Mercantil 
573 425 218 922 1093 1050 

Baixa de coleta Mercantil P/ Jurídica 
158 93 65 651 731 637 

Revisão de Lançamento – Estimativa 
126 113 95 56 65 44 

Alteração Cadastral Pessoa Jurídica 
77 45 38 496 554 576 

Baixa de coleta Mercantil P/ Física 
147 68 49 856 1235 704 

Isenção da Taxa de Limpeza Pública 
437 246 184 27 41 30 

Reclamação Contra Lançamento Imobiliário 
233 115 95 905 590 670 

Revisão de Lançamento Imobiliário 
164 124 68 1484 1225 686 

Revisão Ex Offício 
231 82 49 416 1208 323 

Apropriação de Pagamento Imobiliário 
93 80 79 642 505 373 

Averbação sem R.G.I. 
27 11 12 5533 6310 5444 

Imunidade Tributária 
387 280 221 93 121 99 

Compensação do Imp. Pago Mercantil 
203 140 87 26 31 46 

Apropriação de Pagamento - Mercantil 
98 74 52 192 153 119 

Certidão Negativa Especial Mercantil 
47 36 34 631 612 247 

Fonte: EMPREL/ PPCA 

 

Concluindo nossas observações sobre o foco em discussão, vimos a questão da 

concentração de alguns serviços que anteriormente eram prestados a partir de diferentes 

departamentos da DGAT, situados em diversos pavimentos do prédio sede da Prefeitura do 

Recife e que agora puderam ser reunidos em um único espaço, localizado no pavimento térreo 

do referido prédio, o que é muito mais cômodo para o usuário do sistema. 

Trata-se do Centro de Atendimento ao Contribuinte, onde alguns serviços que são 

afetos a outros departamentos, como é o caso dos serviços de emissão de certidão negativa, de 

concessão de parcelamentos, de autorização para confecção de notas fiscais de modelo  
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especial, de emissão de nota fiscal avulsa, entre outros, lá podem ser recepcionados e ter a sua 

resolução devidamente encaminhada. 

O foco a ser discutido agora é o da Tecnologia da Informação - TI e as ações nele 

desenvolvidas que procuraram elevar o nível de informatização na SEFIN. 

Foram realizados investimentos em hardwares e em softwares, na contratação de 

serviços técnicos, na capacitação de recursos humanos nesta área e na implantação da infra-

estrutura física, necessária ao funcionamento de algumas atividades previstas no programa de 

modernização.  

Destacamos agora as ações desenvolvidas no Foco de TI, iniciando pela aquisição do 

software Notitia, junto ao Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), 

visando atender a demanda existente no Foco Legislação, na medida em que o Banco de 

Legislação, assim como a divulgação da jurisprudência relativa aos julgamentos 

administrativos precisavam ser disponibilizados para um público maior.  

Em seguida verificamos a iniciativa da compra dos softwares Project e Visio, voltados 

para a área de planejamento, e aplicados na condução da política tributária do Recife nos anos 

de 2003 e 2004 e 2005.  

Um outro importante software adquirido foi aquele responsável pelo Sistema de 

Avaliação de Atendimento, que permitiu ao gestor desenvolver um melhor acompanhamento 

da qualidade dos serviços que, por ele, são prestados aos cidadãos contribuintes, e permitiu ao 

cidadão contribuinte uma efetiva participação na gestão municipal, na medida em que, 

conceituando o atendimento, ele direciona o gestor para novas medidas ou melhoramentos das 

já existentes.  

Assim temos uma visão globalizada, no tocante à aquisição de softwares, do que foi 

inicialmente investido em TI, pela SEFIN, com os recursos do PMAT/Recife. 

Em uma segunda etapa, investiu-se bastante na contratação de mão de obra 

especializada, visando o desenvolvimento de novas funcionalidades dos sistemas já existentes 

na EMPREL, principalmente na questão do Cadastro Único pretendido pela SEFIN, mas sem 

esquecer as outras demandas existentes, frutos do próprio PMAT/Recife. 
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Junto com estes aportes tecnológicos, foram realizados investimentos em infra-

estrutura, visando assegurar o uso dos novos softwares e dos equipamentos adquiridos, além 

da contratação de serviços de programação de suporte de rede e de serviços de 

desenvolvimento e manutenção de sistemas. 

Por fim, relacionamos as aquisições dos principais equipamentos de TI, ou a eles 

vinculados, que foram de fundamental importância para o desenvolvimento de muitas das 

ações propostas no programa de modernização em comento.  

Inicialmente, foram distribuídos em toda DGAT, um total de 184 (cento e oitenta e 

quatro) Pentiuns de última geração, 014 (quatorze) notebooks, 103 (cento e três) impressoras, 

02 (dois) scanners e 09 (nove) câmeras digitais. 

Foram ainda investidos recursos voltados para o treinamento e aperfeiçoamento de 

profissionais que iriam interagir com a nova tecnologia contratada, a exemplo do Curso de 

Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação voltado para 07 (sete) funcionários, do Curso 

de Especialização em Tecnologia da Informação com a participação de apenas 01(um) 

funcionário, e do Curso em Geoprocessamento onde 06 (seis) funcionários da DGAT 

puderam se especializar, esses dois últimos realizados na Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento do Ensino (FADE – UFPE). 

Finalizando nosso relato sobre os investimentos aportados em TI, destacamos a 

contratação de uma consultoria que visava adequar às novas necessidades, a metodologia 

utilizada para desenvolvimento dos sistemas da EMPREL que iriam ser utilizados no novo 

cadastro. 

A finalidade da aquisição de tais recursos, não é outra senão a de realizar um melhor 

atendimento, facilitar o lançamento dos tributos, agilizar sua cobrança e incrementar a 

arrecadação.  

Ao analisarmos a implantação dos diversos objetivos específicos, pertencentes a 

outros focos, encontramos neles presentes, muitas das ações desenvolvidas no foco ora 

trabalhado, o que nos leva a concluir que este foco tem a particularidade de perpassar por 

todos os demais, tendo dessa maneira os seus resultados devidamente entrelaçados. 
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Dando prosseguimento às nossas considerações sobre a implementação dos objetivos 

específicos constantes de cada foco de ação do PMAT/Recife, passemos a analisar o Foco da 

Arrecadação Cobrança e Execução Fiscal.  

Dentro deste foco de ação, tivemos como reestruturação do sistema de cobrança, a 

implantação de uma equipe de telecobrança, onde o trabalho de recuperação dos créditos é 

realizado junto à grande maioria dos contribuintes que se encontrem em débito para com o 

município, e de outra equipe, essa realizando uma cobrança personalizada, onde é efetuado 

um monitoramento dos maiores débitos registrados na SEFIN.  

Formadas por 13 (treze) membros, estas duas equipes, trabalhando em conjunto, 

apresentaram, para o período de 2001 até 2003, os resultados que passamos a informar no 

quadro a seguir: 

Tabela 4.17 – Avaliação da Cobrança Administrativa da SEFIN 
 

Tipo de Cobrança 
 

Exercício 
 

Valor Cobrado
 

Valor Pago à Vista 
 

Valor Parcelado 
 

Val. pago + Val. parc. 

2001 
 

967.076,90
 

14.758,34
 

252.563,23 
 

267.321,57
2002 

 

31.135.663,82
 

847.728,14
 

978.860,49 
 

1.826.588,63

 
Monitoramento 

2003 
 

18.602.354,13
 

154.748,34
 

4.554.061,57 
 

4.708.809,91
2002 

 

23.332.810,89
 

2.866.487,88
 

- 
 

2.866.487,88 
Tele Cobrança 2003 

 

7.831.862,29
 

2.541.543,29
 

867.435,68 3.408.978,97
Fonte :SEFIN /SIGAT 

 

Os resultados observados apontam para um crescimento no desempenho desta ação, 

desenvolvida pelo DAC ao longo do período acima descrito.  

Quando analisamos nosso quadro sob a perspectiva dos valores pagos à vista e os 

valores parcelados, percebemos a existência de um comportamento ascendente, tendo então, o 

departamento em questão, demonstrado eficiência, no que tange ao incremento da 

arrecadação, uma vez que os valores efetivamente não ingressaram nos cofres da Fazenda 

Pública Municipal, mas podem vir a ser executados judicialmente, uma vez que o débito foi 

espontaneamente reconhecido. 

Quanto à eficácia do sistema, esta apresenta dificuldades de mensuração, uma vez que 

dependerá do comportamento dos recolhimentos que ainda serão realizados, relativamente aos  
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parcelamentos que foram oriundos apenas da Telecobrança ou do Monitoramento e a SEFIN 

não possui ainda as informações com esse nível de detalhamento.  

Também é positiva a análise efetuada dos mesmos valores, sob o aspecto do 

percentual que estes representam, quando comparado com os valores, efetivamente lançados, 

mesmo com o fraco desempenho apontado em 2002. Percebemos que tal iniciativa tem um 

forte potencial de retorno financeiro para a administração, alcançando um patamar próximo 

aos 30% (trinta por cento) do valor cobrado para os exercícios de 2001 e 2003. 

Complementando as ações desenvolvidas nesse foco, o sistema de arrecadação passou 

a contar com o sistema de débito automático para a cobrança dos impostos pela rede bancária, 

o que significa uma maior facilidade para o cidadão contribuinte e a certeza do recebimento 

do crédito tributário para a administração. Da data de sua implantação no ano de 1998 até 

agosto de 2004, o total de cadastrados no sistema de débito automático, junto à SEFIN,  para 

pagamento do IPTU é de 5.793 (cinco mil setecentos e noventa e três), o que representa um  

percentual de 2,19 % (dois inteiros e dezenove centésimos por cento) do total de contribuintes 

municipais do IPTU.   

O percentual pode ser considerado como significativo, uma vez que a exclusão digital 

e social que existe hoje em nosso pais é muito presente, haja vista que poucos têm acesso aos 

conhecimentos e aos instrumentos de TI ou mesmo a uma simples conta bancária.   

Para o foco de Organização e Gestão, infelizmente, pouco pode ser efetivamente 

implementado. Segundo informações da própria DGAT, não foi possível implantar um 

programa de desenvolvimento de recursos humanos, mas foram realizados investimentos na 

área de formação e especialização do quadro técnico, como já analisamos nos focos 

anteriores. 

No que tange à realização de novas normas e procedimentos técnicos e 

administrativos, em áreas prioritárias da SEFIN, e à racionalização dos fluxos de informações 

e decisões, foi desenvolvido, dentro da DGAT, um Planejamento Estratégico, envolvendo 

todos os seis departamentos a ela vinculados, e onde foi possível, aos departamentos, traçarem 

os caminhos que os levassem a uma melhoria significativa nos seus desempenhos, incluindo 

no citado planejamento, muitas das medidas já definidas pelo PMAT/Recife.     
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Foi possível detectar os problemas e programar as soluções, embora tenha sido 

verificado que as suas implementações ficaram, em sua grande maioria, prejudicadas. Esse 

prejuízo deve-se, essencialmente, à falta de recursos financeiros, uma vez que os recursos do 

PMAT/Recife já haviam sido alocados em outras áreas, e pela falta de mão de obra 

especializada na EMPREL, que pudesse atender a estas demandas. 

Quando nos deparamos com os objetivos específicos propostos no Foco Estudos 

Econômico-Tributários, percebemos que nada de concreto pode ser edificado. A criação de 

um Núcleo que se dedicasse permanentemente ao aprimoramento da administração tributária 

não pode ser efetivada. Como conseqüência, não havia estrutura que pudesse otimizar o uso e 

o cruzamento de informações econômico-tributárias, haja vista ser essa, uma das principais 

atribuições do referido núcleo. 

Desta forma, restou prejudicada qualquer análise que pretendêssemos realizar no 

sentido de associar os resultados das ações desenvolvidas neste foco, com os objetivos do 

PMAT/Recife definidos na nossa pergunta de pesquisa.  

No Foco Cadastro, foi realizada uma série de investimentos na manutenção, revisão e 

atualização dos dados cadastrais existentes na SEFIN, no sentido da preparação para a criação 

de um Cadastro Único de Pessoas, incorporando os Cadastros Mercantil e Imobiliário, que, 

trabalhando em bases interligadas, permitiriam à SEFIN uma maior agilidade e segurança na 

realização dos lançamentos imobiliários, na cobrança das taxas, na inscrição em dívida ativa 

do Município dos débitos fiscais cuja cobrança administrativa não logrou êxito, entre outras 

conquistas. Todavia, até 2003, os resultados ainda não foram alcançados, tendo sido o 

cadastro mercantil implantado no segundo semestre de 2004, o que inviabilizou qualquer 

iniciativa no sentido de podermos efetuar uma avaliação do seu desempenho. 

A Secretaria de Finanças tem a expectativa de, já no começo do ano de 2005, poder 

melhor usufruir os benefícios previstos pelo novo cadastro. 

Nesse aspecto, destacamos a previsão de incremento de receita oriunda das taxas de 

publicidade, que até então não puderam ser lançadas de forma mais atualizada, em razão das 

limitações do cadastro anterior, no tocante à capacidade para armazenar e processar algumas 

informações.  
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Outra importante utilização que terá o novo cadastro será a de permitir o 

armazenamento de um maior número de informações, a exemplo dos dados relativos a todos 

os sócios de uma empresa ou de quaisquer alterações processadas nas empresas domiciliadas 

no Recife, facilitando sobremaneira o processo de fiscalização, cobrança administrativa, 

inscrição na dívida ativa e outros. 

O acesso através da internet é mais um ganho que o novo cadastro nos propicia, 

tornando mais ágil o processo de atendimento ao cidadão contribuinte, na medida em que 

importantes informações podem ser obtidas, assim como muitas alterações podem ser 

processadas via on line.  

Concluímos que, dadas as circunstâncias acima apresentadas, o gestor público 

municipal tem hoje, em suas mãos, um importante instrumento para otimizar os seus 

procedimentos internos, na tentativa de incrementar sua arrecadação tributária e de melhor 

atender ao cidadão contribuinte. 

Encerrado o nosso processo exploratório das situações e ações relacionadas com as 

duas suposições, por nós levantadas, devemos partir para a sistematização e explicitação de 

nossas conclusões. 
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CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com as análises realizadas junto ao Programa de Modernização da 

Administração Tributária, adotado pela Prefeitura do Recife, entre os anos de 1998 e 2002, e 

dentro dos objetivos e das suposições levantadas em nosso estudo de caso, assim como dos 

dados secundários levantados em outras instituições, em sua maioria oficiais, com o objetivo 

claro de responder “se os objetivos específicos adotados pelo PMAT/Recife, podem servir de 

instrumento de avaliação do próprio programa, na medida em que pretendia aumentar sua 

receita tributária própria e otimizar o atendimento dispensado ao contribuinte”, passamos 

agora a relatar as conclusões de nosso trabalho acadêmico. 

Foram verificados, inicialmente, incrementos na Receita Tributária do Município do 

Recife e na sua parcela correspondente ao IPTU, da ordem de 29,32% (vinte e nove inteiros e 

trinta e dois centésimos por cento) e 21,51% (vinte e um inteiros e cinqüenta e um centésimos 

por cento) respectivamente.    

O crescimento da receita do IPTU, não se encontra relacionado com qualquer aumento 

na carga tributária, haja vista que não foi editada, qualquer lei, com caráter majorador do 

imposto em tela, que pudesse produzir seus efeitos dentro do período de nossas observações.  

As nossas avaliações relativas aos dados do PIB per capita do Município do Recife, 

demonstram uma tendência de queda de 4,80% (quatro inteiros e oitenta centésimos por 

cento) relativamente ao período de 1998 a 2001; a taxa de desemprego total verificada entre 

1998 e 2003 apresenta oscilações, entre 17,20% (dezessete inteiros e vinte centésimos por 

cento) a 22,85% (vinte e dois inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mas mantendo-

se sempre em patamares elevados; o rendimento real médio por ocupação, demonstrando uma 

queda no poder aquisitivo do trabalhador da ordem de 36,64% ( trinta e seis inteiros e sessenta  
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e quatro centésimos por cento) no que diz respeito ao período de 1998 a 2003  e do número de 

postos de trabalhos oferecidos por setor de atividade na economia recifense, indicou uma 

retração no mercado de trabalho da ordem de 3,46% (três inteiros e quarenta e seis centésimos 

por cento) para o período de 1998 a 2002, reunidos, demonstram que a economia da capital 

pernambucana vem passando  por sérias dificuldades. 

Apesar de termos constatado que nos últimos cinco anos o cidadão recifense vem 

amargando uma considerável perda na sua capacidade contributiva, verificamos que esse 

mesmo cidadão apresentou uma postura de regularização diante do erário municipal, 

particularmente em relação aos seus débitos do IPTU,  como nos indica o comportamento da 

sua adimplência, que em 1998 encontrava-se em 64,44%, (sessenta e quatro inteiros e 

quarenta e quatro centésimos por cento) chegando a 2002 com 72,25% ( setenta e dois inteiros 

e vinte e cinco centésimos por cento) e tendo em 2003 caído para 68,71% ( sessenta e oito 

inteiros e setenta e um centésimos por cento) computados os pagamentos realizados até 

novembro daquele ano. 

Diante de tais fatos, passamos a creditar parte desse desempenho positivo alcançado 

pela arrecadação do IPTU, a algumas das iniciativas observadas quando da implementação 

dos objetivos específicos de PMAT/Recife, uma vez que medidas como a dilatação dos prazos 

dos parcelamentos, permitiram um incremento médio de 7,17% (sete inteiros e dezessete 

centésimos por cento) nos valores daqueles que já tinham sido iniciados anteriormente à 

referida medida e de 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento) para 

os parcelamentos que surgiram depois da mesma. Acrescente a estas iniciativas do perfil da 

criação da equipe de monitoramento dos débitos existentes na Prefeitura do Recife, que 

trouxeram aos cofres públicos municipais uma média mensal de R$ 533.000,00 (quinhentos e 

trinta e três mi reais) para o período de 2002/2003. 

No que tange ao segundo objetivo traçado pelo PMAT/Recife, vimos que o programa 

conseguiu, através de uma série de iniciativas, aproximar um pouco mais o Estado do cidadão, 

na medida em que, o primeiro passou a disponibilizar uma série de serviços e informações 

que em muito facilitaram o atendimento das necessidades deste último. 

Nessa perspectiva, foi possível mensurar, em alguns casos, os resultados de tais ações 

voltadas para o atendimento ao cidadão contribuinte. 
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O percentual de aproximadamente 80% (oitenta por cento) de aceitação (ótimo/bom), 

na avaliação efetuada pelo próprio cidadão contribuinte, quando do seu atendimento inicial na 

SEFIN, o tempo médio de espera que atingiu a marca de aproximadamente 15 (quinze) 

minutos e o tempo de atendimento que se situou próximo aos 07 (sete) minutos, demonstram 

claramente a satisfação do usuário com os serviços que lhe são oferecidos pela SEFIN e o 

bom nível do atendimento que lhe é dispensado. 

Outros dois aspectos que pudemos eleger como mensuradores da prioridade dada ao 

atendimento ao cidadão contribuinte, foram: o tempo médio levado, pela administração 

tributária, para concluir os mais diversos tipos de processos a ela encaminhados e o número 

de processos cadastrados a cada ano. 

Quanto ao primeiro, sua performance nos indica uma queda que tem sua melhor marca 

nos 545 dias alcançados para os processos relativos à isenção de ISSQN de pessoa jurídica, e 

que corresponde a 84,10% (oitenta e quatro inteiros e dez centésimos por cento) de redução 

no tempo de resolução, e quanto ao segundo registramos uma queda no número de demandas 

que teve o seu ponto máximo em valores absolutos de 798 processos para o serviço de revisão 

de lançamento imobiliário e em valores relativos para o serviço de certidão negativa especial 

mercantil que teve um percentual de redução de 60,85% (sessenta inteiros e oitenta e cinco 

centésimos por cento) entre os anos de 2001 e 2003. 

Nesse aspecto, podemos concluir que, embora muitos dos períodos registrados ainda 

estejam muito longe do ideal, é possível perceber que os mesmos estão diminuindo, mesmo 

nas situações onde a demanda tenha aumentado. 

Sob o mesmo prisma acima analisado, a grande quantidade de serviços 

disponibilizados através da internet,constitui-se num patrimônio do município a serviço da 

cidadania, na medida em que chega a atingir marcas a exemplo dos cerca de 500.000 acessos 

por ano em média para as demandas ligadas à emissão do Documento de Arrecadação 

Municipal (DAM), extratos, ficha do imóvel e cadastro. A aprovação da qualidade desses 

serviços pode ser medida em função do número de vezes que os mesmos foram acessados, e 

embora nós pertençamos a uma sociedade onde as exclusões digitais e sociais se mostram de 

forma bastante acentuadas, podemos afirmar que, em razão dos números apresentados pelas  
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estatísticas da internet, a sociedade aprovou, na medida em que dela freqüentemente se 

utiliza, tal iniciativa adotada pela SEFIN. 

Que a política de desconcentração dos serviços pôde trazer resultados 

comprovadamente positivos para a administração e para o próprio cidadão contribuinte haja 

vista que foram reduzidos os números de atendimentos realizados no balcão da SEFIN, que 

em janeiro de 2003 foram de 16.085 e encerraram o ano com 11.889, em detrimento de uma 

parcela dos números de atendimentos realizados através da U.R.A., via email, utilizando os 

quiosques espalhados pela cidade, e pelo Expresso Cidadão. Com tal redução, os serviços 

prestados no prédio sede da Prefeitura do Recife ficam menos congestionados e propiciam ao 

cidadão um melhor atendimento. 

Que alguns investimentos, a exemplo daqueles realizados em capacitação profissional 

e especificamente em política de atendimento, em equipamentos de informática de última 

geração, e em novo mobiliário para toda a secretaria, puderam ter os seus resultados, quanto à 

satisfação com o atendimento dispensado ao cidadão contribuinte, devidamente comprovados 

em razão das sobreditas  avaliações realizadas pelos  próprios usuários dos serviços.    

Acreditamos que o presente trabalho foi capaz de cumprir o seu objetivo, não 

deixando de enfrentar as questões que foram levantadas e de oferecer aos leitores deste texto, 

as respostas necessárias aos questionamentos que foram surgindo ao longo de nossas 

discussões. 

 

 

Recomendações. 

 

 

No transcorrer de nossos trabalhos pudemos observar que os procedimentos 

administrativos utilizados na Prefeitura do Recife, embora tenham em muito melhorado nos 

últimos anos, carecem de um maior planejamento e controle. 
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Em algumas situações, as informações solicitadas não puderam ser apresentadas em 

razão da sua não existência ou da impossibilidade de se extraí-los da forma pretendida. 

Pudemos constatar ainda falhas no processo de registro de alguns dados, o que nos 

obrigou a desconsiderá-los como fonte de nossas pesquisas. 

Sendo assim, recomendamos que a SEFIN procure construir um mecanismo de 

planejamento do acompanhamento de todas as modificações procedimentais programadas 

pela instituição, visando estabelecer seus impactos e seus objetivos a fim de poder mensurar, 

com o máximo de segurança possível, os resultados dos investimentos realizados.   
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ÍNDICES ATUALIZADORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 

 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
UFIR 0,9611 0,9770 1,0641 - - - 
IPCA ( %) - - - 5,02 7,19 8,44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




