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RESUMO

Este artigo aborda o IPTU VERDE como incentivo fiscal ambiental e sua implementação no município de Camaçari, Bahia.
Apresenta uma reflexão acerca deste incentivo, como instrumento de mudança de postura da população e empresas, junto
ao ambiente. Teve como objetivo investigar sua eficácia como instrumento para internalização dos custos ambientais e os
principais fatores que podem comprometer a eficácia desse programa, Foram abordados as influências políticas locais e
globais no pensamento sobre preservação do meio ambiente e uso racional dos recursos. Realizada entre 2016 e 2017
através de pesquisa bibliográfica e documental e uma pesquisa de campo junto à prefeitura, empresas, e a comunidade
contábil local, constatou-se que o programa ainda não está sendo efetivo por conta da legislação e condições alheias que
impedem a proposta de alcançar todas as classes de contribuintes.

Palavras-chave: IPTU VERDE. Internalização. Custos ambientais.

ABSTRACT

This article deals with the IPTU VERDE as an environmental fiscal incentive and its implementation in the municipality of
Camaçari, Bahia. It presents a reflection about this incentive, as an instrument of change of posture of the population and
companies, next to the environment. It aimed to investigate its effectiveness as an instrument for the internalization of
environmental costs and the main factors that could jeopardize the effectiveness of this program. Local and global political
influences on environmental preservation and rational use of resources were discussed. Held between 2016 and 2017
through bibliographical and documentary research and a field research with city hall, companies, and the local accounting
community, it was verified that the program is still not being effective due to the legislation and other conditions that impede
the proposal to reach all classes of taxpayers..

Keywords: IPTU GREEN. Internalization. Environmental costs.

RESUMEN

Este artículo aborda el IPTU VERDE como incentivo fiscal ambiental y su implementación en el municipio de Camaçari,
Bahia. Presenta una reflexión acerca de este incentivo, como instrumento de cambio de postura de la población y
empresas, junto al ambiente. Se tuvo como objetivo investigar su eficacia como instrumento para internalización de los
costos ambientales y los principales factores que pueden comprometer la eficacia de este programa, Se abordaron las
influencias políticas locales y globales en el pensamiento sobre preservación del medio ambiente y uso racional de los
recursos. Realizada entre 2016 y 2017 a través de investigación bibliográfica y documental y una investigación de campo
junto al ayuntamiento, empresas, y la comunidad contable local, se constató que el programa aún no está siendo efectivo
por la legislación y condiciones ajenas que impiden la propuesta de alcanzar todas las clases de contribuyentes.

Palabras clave: IPTU VERDE. Internalización. Costos ambientales.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo aborda o IPTU VERDE como incentivo fiscal e assuntos relacionados à sua implementação no município de
Camaçari, Bahia. Apresenta uma reflexão acerca do incentivo fiscal, como instrumento que viabilize a mudança de postura
por parte da população e empresas, junto ao meio ambiente.

Alguns conceitos como, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade ambiental, externalidade e internalização do custo
ambiental, surgem como uma preocupação em toda a sociedade quanto à importância da preservação do meio ambiente,
promovendo dentro das diversas áreas da ciência, mecanismos e estudos, visando à utilização dos recursos naturais,
como forma de garantir que as gerações futuras possam usufruir desses recursos.

Dentro dessa temática, as instituições governamentais têm buscado incentivar a população a executar ações para
preservação do meio ambiente. Exemplo dessa atitude são os municípios do Brasil, que estão criando incentivos
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fiscais/ambientais, tais como os chamados tributos verdes, com o proposito de reduzir o consumo dos recursos ambientais,
ou tornar mais eficiente à utilização do mesmo. No caso especifico do IPTU VERDE, a proposta dos órgãos
governamentais é incentivar o contribuinte a construir imóveis que disponham de medidas sustentáveis em sua estrutura,
os quais serão projetados para reduzir e otimizar o consumo dos recursos naturais, além de fomentar a consciência
ambiental nas empresas e na população através da redução na tributação, ou seja, a Prefeitura utiliza da função extrafiscal
do IPTU para promover politicais ambientais, criando modificações estruturais e culturais nos municípios.

O tema IPTU VERDE que é o objeto deste estudo, apresenta uma gama de características que permeia diversas ciências e
diversos ramos dessas respectivas ciências, no entanto, se limita a estudar as características econômicas, contábeis,
tributária e ambiental como instrumento fomentador da internalização dos Custos ambientais no município de Camaçari e
sua efetividade. Para alcançar esse propósito, a pesquisa procurou identificar as bases legais referentes ao IPTU VERDE
no município de Camaçari; levantar dados sobre a implantação, divulgação e controle do IPTU VERDE; verificar o grau de
adesão das empresas; identificar as principais dificuldades na implantação das medidas de adesão do IPTU VERDE e
verificar o grau de participação da classe contábil na implantação e divulgação do IPTU VERDE.

Esta pesquisa é de suma importância para as empresas, visto que o posicionamento da sociedade em relação ao meio
ambiente mudou sensivelmente, como um reflexo aos impactos ambientais negativos causados pelas companhias em todo
o planeta, servindo assim, para influenciar as relações existentes entre o consumidor e as instituições fornecedoras de
bens de consumo. Dessa forma, este trabalho pode contribuir para os empresários e dirigentes de instituições, fornecendo
conhecimento acerca dos incentivos fiscais verdes, a legislação que os rege, e a viabilidade ou não em aderir aos mesmos,
servindo de meio de informação para a comunidade.

No que tange ao governo, mais especialmente a Prefeitura de Camaçari, possibilitará identificar a abrangência e eficácia
das medidas tomadas, se os métodos de divulgação e os resultados são eficientes e o que poderia ser feito para melhorar
esses resultados.

O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa com caráter quantitativo, envolvendo pesquisa bibliográfica, documental e
campo. A pesquisa documental envolvendo Leis e Decretos foi realizada através dos portais oficias e do diário oficial do
município. Para atingir os objetivos de caráter quantitativo da pesquisa, foi aplicado um questionário com 10 (dez)
empresas das 30 (trinta) que solicitaram o beneficio, portanto, a amostra equivale a 33% da população. Essas empresas
são predominantemente do ramo industrial, e estão localizadas no Polo Industrial de Camaçari.

Foram também aplicados questionários com perguntas abertas, junto a Secretaria da Fazenda e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano do município, no período de 26 de setembro a 04 de outubro de 2016 para identificar a
participação de escritórios de contabilidade na implantação do programa nas empresas e as principais dificuldades que as
mesmas encontraram. Mais um questionário com questões fechadas foi aplicado, junto aos escritórios de contabilidade.
Foram utilizados métodos da estatística descritiva para o tratamento dos dados: Quadros, gráficos, média, mediana e
análise bivariada, visto que foi utilizada mais de uma variável distinta.

2 ASPECTOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS

Expomos neste item as origens do conceito de desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo, as mudanças na
postura das empresas e responsabilidade social, os conceitos, de externalidades e internalização dos custos ambientais e
algumas considerações sobre manipulação nos movimentos ambientais.

2.1 Origens do Conceito de Desenvolvimento Sustentável

A ação antrópica sempre modificou o ambiente, no entanto isso ocorria de forma menos significativa. Isso se dá pelo fato
do homem em seus primórdios ser uma criatura que vivia em pequenos clãs que tinha por atividade a caça e a pesca,
apenas para subsistência do grupo, (GLÓRIA, 2010). Com a agricultura, afirma a autora, a ingerência sobre o meio
ambiente foi crescendo, acompanhando essas modificações e os grandes impérios, como o egípcio, o romano e o grego,
dentre outros, trouxeram inúmeras construções civis e arquitetônicas, mas ainda assim, não eram atividades que
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causassem grandes impactos como os da atualidade.

A atividade antrópica vai afetar de forma massiva o meio ambiente a partir da revolução industrial, que se iniciou na
Inglaterra por volta de meados do século XVIII, onde uma sociedade pautada em atividades econômicas de subsistência,
agricultura, produção familiar e artesanal dá espaço para um processo de industrialização até então nunca visto (GLORIA,
2010).

Em 1972 na Suécia, em Estocolmo, ocorreu o primeiro grande debate mundial sobre temas ambientais, intitulada de
primeira conferência internacional para o meio ambiente humano. O início dos trabalhos se deu em 05 de junho, sendo
então decretado pela ONU como dia mundial do meio ambiente. O conceito de ecodesenvolvimento foi mencionado pela
primeira vez por Maurice Strong, Secretário Geral dessa conferência, um ano depois, em 1973. Os princípios básicos do
ecodesenvolvimento foram formulados posteriormente por Ignacy Sachs, valorizando as possibilidades de um
desenvolvimento capaz de criar um bem estar social, a partir das particularidades e anseios das populações locais
(MENDONÇA, 2005).

Segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente das Nações Unidas (1991), desenvolvimento sustentável, consiste
no desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, esse conceito foi discutido e conhecido através do relatório
Brundtland, documento intitulado de nosso futuro comum, publicado em 1987. Esse conceito surge como manifestação da
preocupação que a sociedade começa a ter com as transformações que as tecnologias e atividades econômicas têm
causado no meio ambiente.

No Brasil, O conceito de desenvolvimento sustentável foi inserido, a partir da Constituição de 1988, o qual trata se do
progresso da atividade econômica compatível com a utilização racional dos recursos naturais. Outra novidade trazida pela
Constituição foi a possibilidade de praticar taxas redistributivas dos serviços públicos que equivalem à fiscalização e à
recuperação ambiental (FRANCO, 2006).

2.2 Mudanças na Postura das Empresas e Responsabilidade Social

No passado, fazer investimento em sustentabilidade era considerado redutor da potencialidade competitividade da
empresa. Fazer uma logística correta para destinar resíduos potencialmente danosos ao meio ambiente ou investir em
produção limpa era entendido como custo, uma imposição sem uma finalidade benéfica para os negócios. Porém, hoje a
sustentabilidade é uma Característica básica das grandes empresas do mundo, pois possibilita o ganho da atenção de
grandes investidores, eficiência, dentre outras coisas, como resultante da modificação de princípios (CUNHA 2011).

A postura da população frente às questões ambientais está em mudança sendo que a relação existente entre a sociedade
e as corporações está refletindo essa mudança. Isso fomenta o crescimento da responsabilidade social coorporativa,
compreendida como sendo obrigação da instituição de assumir as consequências geradas por suas ações (CUNHA, 2011)

Segundo Tinoco (2011, p.2) “o clamor pelo reconhecimento da responsabilidade social, pelas empresas e dos governos
nas décadas de 60 e 70 do século recém-terminado, levou a implantação do balanço social, inicialmente na França em
1977”, mostrando assim o papel da contabilidade enquanto ciência social aplicada, tendo um posicionamento voltado à
mudança, a qual foi referida anteriormente, o que se manifesta na ramificação Contabilidade Ambiental.

2.3 Externalidades e Internalização dos Custos Ambientais

Com base no entendimento de Mankiw (2014), o surgimento de uma externalidade ocorre quando uma pessoa se dedica a
uma ação que provoca impacto no bem-estar de um terceiro que não participa dessa ação, sem pagar nem receber
nenhuma compensação por esse impacto. Externalidade, portanto, seria o efeito colateral positivo ou negativo causado
pelo consumo de um bem, sendo que esse efeito colateral, afeta outros indivíduos que não os que consumiram ou
produziram e não seriam compensados através do sistema de preços (LAYRARGUES, 2000). Portanto, as externalidades
estão presentes nas diversas relações e atividades financeiras e de produção, apresentando-se de forma heterogênea no
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mercado e na sociedade.

Em relação à internalização dos Custos Ambientais Layrargues (2000), a define como a ação que visa atribuir valor aos
efeitos colaterais do consumo dos bens, sejam positivos ou negativos, mensurando de forma monetária os efeitos
causados pela ação de um ente que afeta um terceiro que não participou da ação causadora da externalidade.

De acordo com Bartholomeu e Caixeta Filho (2008, p. 709) “sob o aspecto de alocação, a situação ideal seria internalizar
completamente as externalidades, isto é, atribuir preço de mercado a um subproduto incidental em sua totalidade”, porém,
salienta o autor que os efeitos adversos sobre o meio ambiente não podem ser controlados, são impossíveis de serem
eliminados pela simples internalização, logo seria ineficaz.

2.4 Manipulação nos Movimentos Ambientais

Alguns autores afirmam que os movimentos ambientais sofrem manipulação de acordo com os interesses políticos das
grandes potencias e dos principais canais de informação internacional, desde sua epifania mundial. Dentre esses autores
está o Dr. Patrick Mooree que em uma reportagem para o documentário, A grande farsa do aquecimento global, lançado
em março de 2007, afirma que a causa ambiental foi desvirtuada pelos pacifistas e neo-marxista advindos de causas
comunistas que na ocasião havia falhado. Esses se aglutinaram em torno da “causa verde” sem nenhum conhecimento
técnico cientifico sobre biologia, química, física ou outra ciência relacionada à natureza, propondo o rompimento com o
desenvolvimento econômico e tecnológico que originasse do capitalismo, conquistando assim a simpatia dos militantes da
causa ambiental. Na verdade, baseado nos estudos de Neves (2015) sobre difusão de conhecimento e mobilização social,
podemos deduzir que houve uma quase perfeita difusão de conhecimentos e mobilização social em torno da questão
ambiental, mesmo considerando que esse conhecimento tenha sido as avessas, marcado por manipulações diversas, mas
que influenciaram na adoção da política pretendida por uma determinada classe.

Dessa forma, as grandes massas são manipuladas por uma forma religiosa de pensar, disfarçada de ciência. Assim, de
acordo com Onça (2011), as grandes potencias utilizam os recursos naturais do planeta, se valendo de argumentos e
mecanismos baseados na defesa do meio ambiente, enquanto cientistas e autoridades que se posicionam de forma
contraria ao discurso apresentado por elas, são taxados como vilões apologéticos das indústrias (ONÇA, 2011). Afirma
ainda Onça (2011, p.06) que ‘‘o Planeta só dispõe de recursos para o desenvolvimento dos povos desenvolvidos e não os
subdesenvolvidos (...), os pobres deste mundo só servem para atrapalhar o bem estar dos ricos”. Este pensamento,
completa o autor, está velado por trás das ações das grandes potencias e o mais incrível, sob aprovação dos
ambientalistas de todo mundo.

A principal crítica das propostas ambientais das grandes nações consiste em que são apresentados apenas os sumários
políticos que o IPCC (Painel Intergovernamental para Mudanças climáticas) emite, os quais se tornam pilares para políticas
ambientais que propõem a utilização cada vez menor de matrizes energéticas de origem fóssil sob a égide do aquecimento
global antrópico, o qual trata se de uma hipótese (RODRIGUES, 2009).

De igual forma, tivemos na década de 1980 a mesma histeria com relação ao buraco na camada de ozônio e os problemas
apontados pela produção dos CFCs, resultando na eliminação total desse gás dos sistemas de refrigeração a partir do
protocolo de Montreal e de Viena, sem a comprovação real dos fatos, o que nos faz refletir sobre o papel da ciência e seus
enlaces com a economia. Sobre essa questão, Tomasoni e Tomasoni (2017, p. 15), fazem os seguintes questionamentos:

Qual foi o custo da proibição do uso dos CFCs e como ele foi compartilhado pelas várias nações
signatárias

Quais as empresas que detém as patentes dos substitutos aos CFCs

Qual é a vida útil destes compostos na atmosfera

Por que foi recentemente comemorado o fim do problema se a vida útil das moléculas de CFC são
relativamente altas
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Não há dúvidas que o clamor da sociedade pela defesa do meio ambiente e a preocupação com as gerações futuras, são
legítimos, mas sofreu e sofre influência dos grandes meios midiáticos, sendo conduzidos a uma visão irreal e superficial
dos impactos ambientais e das formas de preservação do meio ambiente, a exemplo da revista Norte Americana Times
que desde 1973, exibe manchetes apocalípticas sobre calamidades causadas pela emissão de gases poluentes
(RODRIGUES, 2009).

3. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

Neste item serão abordados o tributo e sua função fiscal, a tributação extrafiscal e o IPTU, a extrafiscalidade no âmbito
ambiental e incentivos fiscais verdes e o IPTU Verde em Camaçari.

3.1 Tributos e a Função Fiscal

Segundo o Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada, ou seja, tributo é uma prestação em dinheiro obrigatória que não seja proveniente de uma
penalidade de ação ilegal, criada por uma lei e cobrada pelo estado, considerada por Harada (2006) como a receita mais
importante do Estado e, de acordo com Castro (2011, p. 10) “a tributação não constitui uma exigência unilateral do Estado,
tampouco uma doação da Sociedade em favor deste, mas sim, instrumento da própria sociedade no sentido de viabilização
de políticas para o bem-estar social”.

A tributação, segundo preconiza Bolzan (2013, p.3), “não possui fim em si mesma. Trata-se de um instrumento para
realização das atividades-fim do Estado, o qual, geralmente, se vale da arrecadação tributária para fazer frente às suas
despesas”. Nesse sentido, de acordo com Castro (2011, p.10) “O tributo advém de uma exigência do Estado, visando o
bem da coletividade”. Logo, a finalidade precípua do tributo é financiar as ações do Estado no cumprimento de suas
obrigações com o coletivo, garantindo o bem comum, portanto o Estado tem a função de promover também o
desenvolvimento sustentável, uma vez que sem recursos naturais não seria possível manter uma sociedade que possibilite
as pessoas desenvolverem suas potencialidades humanas.

3.2 Tributação Extrafiscal e o IPTU

A atividade financeira que o Estado exerce com o intuito de ordenar as relações sociais e econômicas interferindo, por
exemplo, no mercado, é denominada como atividade extrafiscal. Com efeito, essa atuação extrafiscal do Estado não visa à
obtenção de recursos para o erário público, mas apenas à atuação sobre o contexto econômico, alterando o cenário social,
através, por exemplo, da tributação em gastos seletivos ou a sua retenção (SILVA, 2007). Dessa forma a função extrafiscal
do tributo permite ao Estado interferir na sociedade, em seus âmbitos econômicos e sociais.

Finalidade extrafiscal não se confunde com parafiscalidade. Os tributos parafiscais também são instituídos por lei, mas sua
coleta é realizada por entidades não estatais, justamente porque não se destinam ao Tesouro Público (ao Fisco), por isso
são chamados parafiscais, eles são atribuídos a entidades como os sindicatos e os conselhos fiscais (AMARO, 2010, apud
CUNHA, 2011 p. 21).

De forma geral a doutrina classificava o IPTU como um imposto com função unicamente fiscal, tendo como finalidade única
arrecadar receitas, porém com criação e publicação da Constituição Federal de 1988, o IPTU deixou de ser um tributo
meramente arrecadatório de função tão somente fiscal, para ter também um caráter extrafiscal, como forma de incentivar a
destinação social da propriedade, dentro da política urbana. Passou-se a ter de um lado, o IPTU estabelecido no artigo
156, I da CF/88, tributo fiscal, de função arrecadatória, e em outra perspectiva o IPTU Progressivo no Tempo, estabelecido
no artigo 182, II da CF/88 – de aspecto extrafiscal, com potencial de interferir nos hábitos e costumes sociais (CASTRO,
2011).
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3.3 Extrafiscalidade no mbito Ambiental e Incentivos Fiscais Verdes

Foi definida na constituição de 1988, áreas que a administração pública pode exercer o poder de tributar através de um
sistema que possibilita criar tributos, aumentar as cargas, manipular as alíquotas ou base de cálculo, por meio da não
incidência ou das isenções (FRANCO, 2006). Essa versatilidade que os tributos adquiriram na constituição de 1988,
permitiu ao Estado, interferir nos diversos seguimentos da sociedade e o tributo deixou de ter a função de simples canal de
recursos.

A tributação aplicada com objetivos ambientais é a resultante da presença do Estado no qual os instrumentos tradicionais
se mostram incapazes de conceber uma resposta efetiva aos problemas ambientais. As medidas tributárias, além de
reorientar as condutas da população, podem também viabilizar financeiramente programas e projetos de proteção
ambiental (CASTRO, 2011). Os impostos verdes podem forçar para que todos contribuam ao menos um pouco, elevando
assim o nível moral de importância do cuidado com o meio ambiente.

O tributo ambiental, que é uma tributação extrafiscal, pode, assim, propiciar a internalização dos custos ambientais, de
modo que os preços de mercado reflitam os custos ambientais da produção e da utilização de recursos naturais, de
geração de poluição e de resíduos, de consumo, de descarte etc. A tributação verde ao ensejar a internalização das
externalidades ambientais, favorece, ao mesmo tempo, a indução de comportamentos (DANTAS 2014 p 67).

3.4 IPTU Verde em Camaçari

Uma das primeiras cidades brasileiras a adotar o IPTU VERDE fica na região Metropolitana de Salvador, é o Município de
Camaçari, que foi um dos primeiros a ter previsto em sua legislação a certificação do IPTU Verde no ano de 2011, como
ferramenta para incentivar a população e as empresas a adotarem atitudes de preservação do meio ambiente, o que é uma
ação importante, visto que Camaçari é um município historicamente industrial, com o maior Pólo Petroquímico da América
Latina e grande fluxo econômico no setor de serviços vinculados à atividade industrial.

O artigo 1° do Decreto 5846/2014 instituído pelo município de Camaçari – BA, define o IPTU VERDE como programa de
incentivo a sustentabilidade ambiental, objetivando incentivar empreendimentos que contemplem ações e práticas
sustentáveis destinadas a redução do consumo de recursos naturais e redução dos impactos ambientais. Com base nas
fundamentações teóricas anteriores e na legislação municipal, constata-se que o programa de incentivo a sustentabilidade
IPTU VERDE, trata-se de uma intervenção do governo com o objetivo de fomentar na população, práticas sustentáveis
visando promover a utilização dos recursos de forma racional.

Por causa de sua característica tributaria e socioambiental, e da sua função extrafiscal, a certificação para a obtenção do
incentivo ambiental é realizada pela Secretaria da Fazenda e do Desenvolvimento Urbano do município.

Segundo a Lei 1210/2011 será concedido desconto de até no máximo 20% do valor do imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbano-IPTU anual devido, a partir do exercício seguinte à comunicação do órgão fazendário, para os imóveis
identificados como residencial, comercial e serviços que adotem duas ou mais medidas de sustentabilidade ambiental e
acessibilidade de transito livre e seguro de pedestre e cadeirante definido em regulamento próprio. Da mesma forma, será
concedido um desconto de até 10% sobre o valor do IPTU de unidades industriais, que optem pelo pagamento da cota
única, atender aos requisitos necessários e adotar duas ou mais ações e práticas de sustentabilidade.

A certificação do IPTU VERDE no município se dá no âmbito da secretaria da fazenda e da secretaria de desenvolvimento
urbano, conforme consta do artigo 5° alinha 1, 2 e 3 do decreto 5657/2014. Isso se dá pelas características
multidisciplinares do IPTU VERDE, sendo necessário, técnicos de diferentes áreas para confirmar e atestar a certificação.
Essa certificação vem como ressonância de medidas previstas na lei 10.257/2001, estatuto das cidades, a qual estabelece
como diretrizes gerais da política urbana, a garantia do direito para as cidades sustentáveis, a ordenação e controle do
solo, visando evitar a poluição e a degradação ambiental, e adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços
e de expansão urbana, compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do
território sob sua área de influência.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA

Neste capítulo são apresentados os resultados e a discussão da pesquisa destacando-se a origem do IPTU VERDE e os
aspectos políticos da preocupação com o meio ambiente; a divulgação, adesão e controle do programa ambiental pela
prefeitura; o IPTU Verde como fomentador da internalização de custos ambientais; o posicionamento da comunidade
contábil local sobre a adesão e análise do programa e; o grau de dificuldade de acesso à informação.

4.1 Origem do IPTU VERDE e os aspectos políticos da preocupação com o meio ambiente.

Como foi mencionado, as discussões sobre a questão ambiental teve sua compreensão a nível internacional nos anos de
1970. Coincidentemente, nesse mesmo período, segunda metade do século XX, os países da América latina e leste
asiático vivem seu processo de urbano-industrialização. Conforme Moraes (2009), esse fator causa um conflito de
interesses entre os países industrializados e os países em processo de industrialização, uma vez que a principal matriz
energética até então são os combustíveis fosseis e a principal proposta do debate era romper radicalmente com métodos
de produção que emitissem dióxido de carbono resultante desses processos. Estudiosos afirmam que a motivação
principal dessa discussão proposta pelos países desenvolvidos seria a preocupação com a demanda energética e não
necessariamente com a ação antrópica sobre o meio ambiente (BRAGA, 2016). Isso coloca em cheque toda e qualquer
ação que vise a redução do dióxido de carbono como medida de proteção ambiental, incluindo ai a própria instituição do
IPTU VERDE.

Através da pesquisa documental e dos questionários aplicados na SEFAZ (Secretaria da Fazenda) e SEDUR (Secretaria
de Urbanização), verificou-se que o programa IPTU VERDE em Camaçari, vem como resposta a solicitação da
comunidade, em especial as empresas industriais de grande porte e do setor imobiliário, como reflexo das diretrizes da lei
10.257/2001, (Estatuto das Cidades) e como resultado de propostas dos órgãos ambientais internos da Prefeitura de
Camaçari que idealizaram o programa com base em outros programas semelhantes já implantados por municípios e
estados das regiões mais ao sul do país, visando melhorar a qualidade de vida dos munícipios e uma forma de modificar
as estruturas urbanísticas. Em verdade, procura replicar o que vem sendo dito e feito por outros, baseados na legislação.
Não existe uma preocupação com a veracidade das informações veiculadas pela mídia nem uma reflexão sobre correntes
científicas contrárias às justificativas predominantes.

O que a prefeitura fez foi utilizar-se da legislação para criar o programa IPTU VERDE com o intuito de promover a
minimização das externalidades negativas causadas pelas atividades econômicas executadas no município, porém, de
acordo com Onça (2011), a legislação sobre o meio ambiente no mundo e também no Brasil sofre influência das
publicações dos órgãos internacionais de estudo sobre meio ambiente como IPCC e IOTP, o que não podemos deixar de
levar em consideração.

4.2 Divulgação, adesão e controle do programa ambiental pela prefeitura

A fim de divulgar o programa, a prefeitura municipal de Camaçari realizou alguns eventos, bem como, diversas reportagens
nos Jornais locais. Porém, houve uma morosidade para regulamentação e aplicação do programa visto que, a lei que o
originou foi criada em 2011, no entanto, os decretos que regulamentam a mesma só foram gerados em 2014. A prefeitura
não estipulou metas de adesão dos contribuintes, visto que a intenção é a adesão do maior número possível de
contribuintes, porém, os números ainda são inexpressivos. O município possui cerca de 100 mil imóveis lançados em seu
cadastro imobiliário e, desses, apenas um morador fez a solicitação em 2015, sendo beneficiado no ano de 2016. No ano
de 2015, cerca de 0,3% das empresas com cadastro na Secretaria da Fazenda do Município, solicitaram o reconhecimento
do beneficio, o equivalente a 30 empresas das 9.648 cadastradas.

Segundo a Secretaria da Fazenda os processos de reconhecimento do beneficio duram em média cerca de 60 dias até que
sejam encaminhados ao setor de cadastro para ser computado o desconto no lançamento do imposto do ano seguinte.
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A Assessoria Técnica da Secretaria de Urbanização, afirma que, o programa é direcionado ao publico em geral, e as
secretarias responsáveis não definiram um perfil dos contribuintes que tem comparecido a central de atendimento para
solicitar o benéfico.

Analisando os documentos, percebe-se que, não houve um detalhamento quanto às medidas ambientas para os imóveis
de uso industrial, o que provoca uma inconsistência, visto que, para exercer as atividades fins, as empresas desse
seguimento precisam atender as leis 6.938/81 e a Lei 10.431 de 2006, que discorrem sobre licenciamento ambiental, nas
quais já realizam algumas exigências que coincidem com àquelas listadas para concessão do benefício do IPTU VERDE.

A Prefeitura considera muito recente as primeiras adesões para verificar os impactos causados, porém, espera-se que a
longo e médio prazo, os impactos positivos sejam bastante significativos e perceptíveis pela comunidade local.

Segundo a Assessoria Técnica da SEFAZ, a crise econômica tem afetado o nível de adesão, pois, um dos requisitos para
isso, é estar adimplente quanto aos tributos municipais e no clima de crise, as empresas tendem a ficar inadimplentes.

4.3 O IPTU Verde como fomentador da internalização de custos ambientais.

Apesar dos orgãos da Prefeitura Municipal de Camaçari informarem que o programa visa atender ao publico em geral,
percebe-se que existe um direcionamento a um determinado perfil dos contribuintes que irão se beneficiar com o
programa, o que reforça as premissas de manipulações da questão ambiental conforme demonstra o que foi assinalado na
revisão da literatura. Como afirma Harada (2006), a função do estado é promover o bem-estar da população. Sendo assim,
garantir um meio ambiente adequado à sobrevivência da população, também é dever do Estado, como está sendo
proposto pela Prefeitura de Camaçari através do IPTU VERDE.

Ao serem questionados sobre os benefícios que o IPTU VERDE pode proporcionar, os contribuintes que o solicitaram, em
sua grande maioria, cerca de 70%, consideraram que os beneficios do programa criam um ganho econômico que
compensa os gastos, o que para os dirigentes traduz uma internalização dos custos ambientais, o que compensa os
descontos concedidos. Porém, existem alguns fatores a serem questionados para compreender, se de fato essa medida
está sendo eficaz.

Primeiro os métodos de valoração para internalização dos custos ambientais não são capazes de contemplar toda a
extensão das externalidades negativas geradas pelas atividades econômicas, como afirma Bartolomeu e Caixeta Filho
(2008), o que mostra limitação nos métodos aplicados e por consequência limitação na proposta do IPTU VERDE.

Outro fator preponderante é a influência política de países ricos conforme documentos científicos internacionais que
discorrem sobre a forma de preservação ambiental e suas causas reais. Esses documentos, segundo Rodrigues (2009),
embasam as leis de caráter ambiental em países de todo o globo inclusive o Brasil. Dessa forma, a proposta do
mecanismo legal utilizado para o benefício da sociedade fica corrompida por interesses diversos de sua finalidade.

Sendo assim, o IPTU VERDE, precisa se pautar em ações ambientais que contribua para amenizar as externalidades
negativas que de fato afetam a localidade e não ações ambientais motivadas por organismos ambientais internacionais,
que promovem a disseminação de uma concepção apocalíptica e equivocada sobre a temática ambiental e relacionada à
produção através de combustíveis fósseis.

4.4 Posicionamento da comunidade contábil local sobre a adesão e análise do programa.

As Secretarias responsáveis pelo programa não possuem informações sobre a participação da classe contábil na adesão
das empresas ao programa e, também acreditam que os contadores e escritórios de contabilidade não podem contribuir
para que o grau de adesão aumente.

Foi verificado junto as empresas que relizaram as medidas ambientas, se elas utilizaram os serviços de profissionais da
área contabil, a fim de constatar a participação da classe nos fenômemos econômico-político-ambiental, sendo constatado
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que metade dos entrevistados afirma que o profissional contabíl é muito importante na adesão ao programa, o que
demonstra a necessidade de mudança no perfil do contador, sua participação nas decisões da empresa e a contribuição
dos mesmos nas tematicas ambientais.

Foi verificado que 70% dos profissionais das Ciências Contábeis entrevistados disseram que já ouviram falar do IPTU
VERDE e, destes que afirmam ter houvido falar sobre o programa, apenas 25% possui algum conhecimento sobre a
legislação tributária que discorre sobre o IPTU VERDE.

No entanto, todos os entrevistados entendem que a participação dos contadores é importante para a adesão ao programa.
Apesar desses números, é percepitível as poucas ações concretas da classe para conhecer o programa e entender o
funcionameto do mesmo faltando, provavelmente, uma melhor divulgação por parte do poder público. Os contadores
também entendem que os gastos nas ações ambientais inibem a adesão das famílias e dos micro e pequenos empresários
ao programa,

Um exemplo disso é a aquisição de um equipamento para utilização de energia solar: a placa foto voltaica custa em torno
de R$ 800,00 a R$ 1.000,00 a unidade, além disso, é necessário um conversor Grid Tie para tornar a corrente contínua,
esse conversor custa de R$ 1.000,00 a R$ 1.200,00, além do contador bi variável. Levando em consideração que apenas
esta ação sustentável equivaleria a um desconto de 2% sobre o valor do IPTU, a economia com energia seria,
aproximadamente 20%. Considerando que a média de consumo de energia elétrica das famílias no município, segundo a
Coelba, é de $120,00 reais por mês, o dispêndio acabaria se tornando inviável.

4.3 Grau de dificuldade de acesso a informação

Através dos questionários junto às empresas que aderiram ao programa, constatou-se que todas as empresas que
responderam ao questionário participaram de algum evento de divulgação promovido pela prefeitura. A fim de investigar a
eficiência dos meios de divulgação e informação do programa, foi questionado aos contribuintes que aderiram ao programa
se houve dificuldades no acesso à informação sobre o programa junto às empresas Todas os entrevistados informaram
também que não houve dificuldades em realizar a solicitação do beneficio junto a central de atendimento muncipal.

Os resultados mostraram que a maioria dos entrevistados nas empresas não tiveram dificuldades em ter acesso a alguma
informação. Em números percentuais, 70% informaram que tiveram facilidade em se informar sobre o programa. Uma
caracteristica relevante é que todos os entrevistados e a maioria dos contribuintes que solicitaram o beneficio
fiscal/ambiental, são empresas do ramo industrial ou prestadores de serviços às empresas do pólo industrial de Camaçari,
segmentos esses que estão sempre em contato com setores de informação da prefeitura, ao contrário da população em
geral.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os resultados apresentados podemos afirmar que o grau de adesão ao programa de incentivo fiscal ambiental
IPTU VERDE, pelos contribuintes pessoa física e micro e pequenos empresários, ainda é baixo, tendo como fator
preponderante para esse comportamento o valor gasto para a execução das ações ambientais, o que acaba inibindo essa
população a aderir ao programa.

É perceptível o esforço em divulgar o benefício fiscal/ambiental por parte dos órgãos públicos municipais responsáveis pelo
programa de incentivo, no entanto, ainda existe dificuldades para se ter um controle quanto aos dados do desenvolvimento
e resultados do programa. Nota-se ainda, que existem inconsistências na legislação municipal que trata o IPTU VERDE,
mais especificamente o decreto 5.846/2014 que não detalha as ações ambientais a serem tomadas por contribuintes de
imóveis industriais, dando a possibilidade aos mesmos de utilizarem medidas que já são obrigatórias para receber o
licenciamento ambiental, como ações ambientais para realizar o enquadramento ao programa.

Após a pesquisa foi identificado que, apesar dos órgãos públicos não considerarem relevante a participação dos
profissionais das Ciências Contábeis, a maioria das empresas que solicitaram o benefício fiscal utilizaram o auxílio dos
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contadores, mostrando que a participação desse profissional é importante para a adesão ao programa. Identificou-se que
os contribuintes que solicitaram o benefício fiscal são atraídos basicamente pelo retorno financeiro que o programa poderá
proporcionar, tanto pela eficiência no uso dos recursos como pela redução da tributação.

Sendo assim, é possível afirmar que o programa de incentivo fiscal/ambiental IPTU VERDE é potencialmente um
fomentador da internalização dos custos ambientais, capaz de promover impactos positivos no meio ambiente a nível local,
no entanto, ainda possui inconsistências diversas que o impede de ser eficaz em exercer essa função. Em nível global, a
revisão da literatura aponta que essas inconsistências se vinculam a afirmações catastróficas sem as devidas
comprovações pela ciência, a exemplo do aquecimento global e interesses políticos escusos provenientes de Países
dominantes. A questão ambiental é de grande importância para a humanidade, mas é preciso tomar cuidado com as
alianças cegas entre ambientalistas do mundo todo e as grandes corporações políticas e econômicas que muitas vezes
utilizam a ciência como forma de manipulação.

É importante que a prefeitura trace metas de quantitativo de adesão, a fim de monitorar a eficiência da ação do programa,
bem como identificar as possíveis falhas e realizar modificações no modo de atuação. É necessário também que a
comunidade contábil local conheça a legislação tributária, mais especificamente a que discorre sobre IPTU VERDE, com o
objetivo de orientar e auxiliar os clientes da maneira mais assertiva possível na adesão ao programa.

Este trabalho não atende a todos os aspectos de que trata esta temática, sendo necessárias pesquisas futuras a fim de
apresentar novos aspectos ou mesmo ampliar o conhecimento acerca dos aspectos aqui apresentados.
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