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RESUMO 

 

KANEGAE, Júlia Pyles Patto. Políticas Públicas Integradas: Inclusão Digital e Gestão 

Tributária na Cidade de Jardinópolis-SP. 2012. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

As Políticas Públicas estão cada vez mais abrangentes, envolvendo diversos grupos da 

sociedade e viabilizando projetos em função do bem maior dos cidadãos brasileiros. Uma das 

formas tomadas por estas políticas é a inclusão digital. Este trabalho pretende apresentar a 

definição destes conceitos, bem como analisar o processo de criação de políticas voltadas à 

inclusão digital da sociedade pela esfera Federal, a fim de diminuir a distância existente entre 

estes mesmos grupos na chamada “Era da Informação”. Outro objetivo deste estudo é mostrar 

a Gestão Tributária Municipal como ferramenta das Políticas Públicas, usada também como 

ferramenta socioeconômica objetivando o comportamento responsável do contribuinte. O 

município de Jardinópolis-SP encontrou uma forma de integrar inclusão digital e gestão 

tributária municipal, criando o programa “Internet para Todos”. Como resultado final deste 

trabalho, apresenta-se uma visão mais abrangente sobre os conceitos aqui apresentados, bem 

como uma análise das políticas públicas integradas voltadas à Gestão Tributária. Para tanto, 

foram pesquisados os conceitos apresentados, utilizando fontes de dados secundárias e a 

própria legislação tributária do município, para melhor entendimento do programa citado. 

 

Palavras-chave: Inclusão digital, políticas públicas, gestão tributária, Jardinópolis. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

KANEGAE, Júlia Pyles Patto. Integrated Public Policies: Digital Inclusion and Tax 

Management in the City of Jardinópolis-SP. 2012. 41 f. Completion of Course Work 

(Bachelor of Business Administration) – Faculty of Economics, Management and Accounting 

of Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

Public policies are more embracing, involving various groups in society and 

enabling projects due to the greater good of citizens. One of the forms taken by 

these policies is digital inclusion. This paper intends to present the definition of these 

concepts, as well as analyze the process of creating policies for the digital inclusion of 

the society by the Federal sphere, in order to lessen the distance between these same groups in 

the "Information Age”. Another claim of this study is to show Municipal Tax Management as 

a tool for integrated Public Policies, also used as social and economic tool aiming a 

responsible behavior of the contributor. The city of Jardinópolis-SP found a way 

to integrate digital inclusion and municipal tax management, creating the program 

"Internet para Todos". As final result of this paper, it is presented a more embracing view 

of the concepts presented here, as well as an analysis of the integrated public policies turned 

to Tax Management. For this, the concepts presented were researched using secondary data 

sources and the tax laws of the municipality, for better understanding of the program. 

 

Keywords: Digital inclusion, public policy, tax management, Jardinópolis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Políticas Públicas têm se tornado cada vez mais abrangentes no contexto de 

inclusão – não apenas digital, como será abordado, mas também na forma de uma ferramenta 

sociocultural – Brasil afora. Programas voltados à saúde da mulher, da criança, da família, ou 

então programas governamentais de desenvolvimento da educação e da cultura, ou mesmo de 

desenvolvimento econômico e industrial têm surgido em suas mais diversas formas e atingido 

cada vez mais pessoas de uma forma benéfica e construtiva.  

Com o tema voltado à informação e à informatização direcionada à sociedade, o 

Governo tem desenvolvido programas visando à inclusão digital na tentativa de diminuir o 

grande abismo que existe quando este assunto é abordado (CAZELOTO, 2008). Os modelos 

atuais de inclusão digital tentam diminuir o grande oceano existente entre a maior parte da 

população – aqueles que não têm acesso a formas digitais de informação – e o livre acesso a 

essa tecnologia, através de programas de subsídios, livre acesso à informação e capacitação, 

por exemplo.  

Muitas iniciativas objetivando a inclusão digital já foram criadas por governos, ONGs, 

empresas privadas e também por organizações acadêmicas, como a criação de telecentros em 

comunidades mais carentes, conexão com a internet subsidiada para escolas e serviços 

públicos, priorização de códigos abertos e softwares livres, por exemplo, que servem, no 

mínimo, como modelos para a criação de uma estratégia mais abrangente e consistente por 

parte destes atores (BURINI, 2010). O Brasil precisa, ainda, difundir e estudar as 

possibilidades para que sejam aplicadas de acordo com cada contexto. 

  

1.1. Objetivos 

O foco do estudo é estudar a integração entre a política pública de inclusão digital e a 

política pública de gestão tributária, por meio da avaliação do programa Internet para Todos 

do Município de Jardinópolis-SP. 

 Os objetivos específicos são: 

 Organizar um quadro teórico sobre formulação, implantação e avaliação de 

políticas públicas, particularmente em nível municipal; 
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 Definir os conceitos quanto às políticas de inclusão digital e gestão municipal de 

tributos; 

 Realizar um estudo da experiência do Município de Jardinópolis quanto à 

vinculação da disponibilização da internet à adimplência tributária; 

 Analisar a eficiência da política pública em relação ao alcance dos seus objetivos. 

 

 

1.2. Justificativa 

 Existe hoje um movimento global de afirmação da cultura digital, difundindo 

conceitos como inclusão digital e livre circulação da informação. A utilização das tecnologias 

de informação e comunicação possibilita, hoje, a promoção do exercício da cidadania em 

diversos níveis, abrindo as portas da sociedade para o desenvolvimento cultural, educacional, 

social e econômico.  

 O estudo das políticas públicas mostra que os governos podem vincular dois ou mais 

objetivos para implementar projetos que gerem benefícios para a sociedade, através de 

políticas públicas integradas. O crescente interesse na geração de políticas voltadas à inclusão 

digital, aliado à cobrança da responsabilidade tributária dos municípios fez com que as bases 

do programa municipal de Jardinópolis intitulado Internet para Todos fosse objeto deste 

trabalho, através do entendimento da integração de políticas públicas e gestão tributária 

municipal eficiente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura pertinente à proposta do 

trabalho, dividindo o tema do trabalho em três seções: “políticas públicas”, “inclusão digital” 

e “gestão tributária”. A primeira é voltada ao entendimento das políticas públicas, 

fundamental para o desenvolvimento do trabalho; na segunda são apresentadas informações 

sobre a formação do conceito de inclusão digital; e a terceira apresenta um levantamento 

sobre a evolução da gestão tributaria. 

 

2.1. Políticas Públicas 

 O papel do Estado e as funções que ele representa perante a sociedade sofreram 

diversas mudanças com o passar do tempo. Por exemplo, do século XVIII ao século XIX, o 

maior objetivo era voltado à segurança pública nos casos de ataques inimigos. Hoje, pode-se 

dizer que a função maior do Estado é o bem estar da sociedade como um todo (SOUZA, 

2006). Em virtude disso, várias ações devem ser desenvolvidas e sua atuação deve ser 

conduzida concomitantemente em diversas frentes, como educação, saúde, meio ambiente e 

economia, sendo que uma dessas frentes pode estar diretamente relacionada a outra. 

 Para isso, existem hoje as chamadas Políticas Públicas, que Caldas (2008) define como 

“(...) conjuntos de ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou não) de problemas 

da sociedade (...)”. São planos com metas desenvolvidos em âmbito municipal, estadual ou 

federal com expectativas de gerar resultados de interesse público. Os dirigentes públicos são 

responsáveis pela definição das prioridades de uma sociedade e, em geral, optam pelas 

propostas que eles entendem ser prioridade. 

 A caracterização da sociedade contemporânea traz diversidade, expressada não só por 

aspectos sociodemográficos, mas também por valores, desejos, interesses. Toda a demanda 

gerada por tamanha diversidade não pode ser suprida, os recursos para isso são escassos. Por 

essa razão serviços e bem públicos são colocados em disputa pelos indivíduos de uma só 

sociedade (CALDAS, 2008). Quem tem os mesmos objetivos tem a tendência de se unir em 

grupos, o que não é algo definido, a priori, como positivo ou negativo – isto irá depender da 

atuação destes grupos. Estas formações podem se tornar o motivo real de grandes mudanças e 

benfeitorias para o bem coletivo e, dessa forma, as expectativas e as demandas desses grupos 

constituídos são transformadas em interesse público. 
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 Com isso definido, o governo tem à sua disposição inúmeras alternativas a serem 

elencadas de acordo com suas prioridades para poder, em seguida, propor algo que se 

aproxime das respostas e soluções procuradas pela sociedade (MELO, 1999). Estas, de forma 

alguma, atenderão plenamente às expectativas de todos os grupos ao mesmo tempo.  É 

necessário que estes pedidos sejam significantes o suficiente para que chamem a atenção de 

autoridades políticas e tenham força para que possam ser implementados com sucesso a favor 

da sociedade. 

 Dessa forma, existirão grupos que serão contemplados, e existirão grupos em segundo 

plano. Para os grupos contemplados, o Estado formulará propostas para desenvolvimento de 

ações buscando atender às expectativas em jogo, de forma parcial ou como um todo. Se o 

governo buscar atender às principais demandas percebidas, isso o faz voltar-se para o que é de 

interesse público, da sociedade (AFONSO, 2007). Atuando dessa forma, o bem estar da 

sociedade é maximizado. Assim, pode-se definir Políticas Públicas como o resultado dessa 

competição gerada entre os diversos grupos de uma sociedade, buscando a garantia de seus 

interesses – estes podendo ser específicos ou gerais (CALDAS, 2008).  

 Alguns significados plausíveis para Políticas Públicas podem ser amplos: campo de 

atividade governamental, propósitos a serem realizados, uma situação social desejada, 

propostas de ação específica, normas para determinadas problemáticas ou mesmo conjuntos 

de objetivos e programas de ação. Através delas, há possibilidade de separar as pretensões dos 

governos do que é efetivamente desenvolvido (SOUZA, 2006). 

 O sistema político, em sua esfera completa, é formado por grupos que apresentam suas 

reivindicações ou então que apresentam ações a serem transformadas nas citadas Políticas 

Públicas – estes grupos são chamados de atores. Dentro do processo de desenvolvimento, 

criação e execução das Políticas Públicas há os atores estatais – estes da esfera 

governamental, e os privados – provenientes da sociedade civil. Os atores estatais exercem 

alguma função política, sendo eleitos com base em suas propostas apresentadas à população à 

época do período eleitoral, e então buscam viabilizá-las. O Poder Legislativo faz a definição 

das Políticas, sendo que é o Poder Executivo quem efetivamente as coloca em prática. Os 

atores da esfera privada são aqueles que não possuem vinculo direto com a estrutura política 

ou administrativa do Governo como, por exemplo, centros de pesquisa, associações, 

imprensa, entre outros.  
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 A formulação das Políticas Públicas envolve um processo chamado de “Ciclo das 

Políticas Públicas” (SOUZA, 2006), onde se tem estágios interligados entre si, mas que, para 

melhor compreensão, é possível fazer a separação dos eventos deste processo. São eles: 

formação de agenda, formulação de políticas, processo de tomada de decisão, implementação 

e avaliação, conforme detalhados abaixo: 

1. Formação de Agenda 

 Aos atores públicos, é impossível atribuir a responsabilidade de atenção e atendimento 

a todos os problemas existentes na sociedade, já que os recursos para sua solução são 

escassos. Nesta fase, são determinadas as prioridades para que os governos estabeleçam uma 

“lista” de questionamentos que serão atendidos (BANDEIRA, 1999). Aqui são definidas 

quais questões serão tratadas, e quais serão deixadas em segundo plano. Há uma série de 

fatores que contribuem para a inserção de um problema na Agenda Governamental, como a 

existência de indicadores – se estes apresentarem uma situação problemática poderão ser 

incluídos nesta Agenda para o Poder Público interferir.  

 Como exemplo, pode-se sugerir programas voltados à diminuição da mortalidade de 

micro empresas no início de sua existência, ou então repressão de movimentos violentos que 

normalmente chocam a sociedade. Outro fator importante, de acordo com Caldas (2008) é o 

feedback referente às ações do Governo, que mostram os resultados surgidos de programas 

feitos anteriormente, e podem apontar falhas no que foi adotado ou mesmo problemas 

deixados de lado que antes não recebiam atenção destas Políticas. Deve-se ter em mente que, 

mesmo que um determinado problema seja inserido na Agenda Governamental, não 

necessariamente ele irá ser apontado como prioridade, pois este processo depende de outros 

fatores envolvendo mobilização da sociedade, vontade política e a percepção de custos. 

2. Formulação de Políticas 

 Quando uma situação é encarada como problema pelo Governo, sendo então inserida 

em sua Agenda, as linhas de ação são definidas para que a mesma seja solucionada. 

Normalmente, isto não ocorre de forma pacífica, já que alguns grupos podem encarar a frente 

de trabalho de forma benéfica a eles, e outros grupos podem inferir que determinadas formas 

de ação serão prejudiciais aos seus interesses, tendo início um embate político (BANDEIRA, 

1999). Deve-se, neste ponto, ter a definição do objetivo da política, quais são os objetivos a 

serem alcançados com os programas a serem desenvolvidos, o que culmina na rejeição de 

diversas propostas de ação. Esta escolha deve levar em consideração os recursos disponíveis 
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(materiais, técnicos, entre outros) através da análise do corpo técnico da administração 

pública.  

 Os atores envolvidos neste processo devem ser reunidos com os responsáveis pela 

formulação das propostas para avaliar o melhor caminho a ser tomado, bem como as melhores 

alternativas em caso de inviabilidades surgirem. Assim sendo, os responsáveis podem ter à 

disposição diversas fontes de ideias, podendo então efetivar suas escolhas de acordo com o 

melhor caminho, atribuindo maior legitimidade da proposta e analisando melhor os riscos de 

cada alternativa para uma medida mais eficaz de acordo com os objetivos já estabelecidos. 

3. Processo de Tomada de Decisão 

 Em todas as fases deste ciclo são necessárias tomadas de decisões. Porém, nesta fase 

especificamente, são feitas escolhas de ações referentes aos problemas anteriormente 

definidos na Agenda. São definidos prazos e recursos das Políticas, por exemplo. Estas 

escolhas são discriminadas em leis, normas, decretos e outros atos públicos. Neste momento 

também se define quem irá participar deste processo, se o mesmo será aberto e disponível 

para consulta no Orçamento Participativo, por exemplo, se as decisões serão tomadas através 

de votação ou não, quais serão as regras. Uma decisão otimizada, nestes aspectos, seria aquela 

que efetivamente acomodasse as condições necessárias à resolução de conflitos determinados 

em tais propostas da Política Pública (SOUZA, 2006). 

4. Implementação 

 Este estágio é onde todo o planejamento e as escolhas são transformados em ações. A 

parte administrativa é responsável pela execução da Política, ou seja, desde a aplicação até o 

monitoramento do andamento do que foi anteriormente definido. A implementação pode 

ocorrer de duas formas: a aplicação do governo para a sociedade ou da sociedade para o 

governo. A primeira, que ocorre de forma descendente, é mais centralizada e reflete a 

hierarquia do sistema público, fazendo com que a decisão acatada pela administração pública 

seja cumprida pelas outras partes envolvidas (SOUZA, 2006). Já a segunda forma é 

descentralizada, onde a participação daqueles que se beneficiariam da Política é mais ativa. É 

uma forma mais participativa de definição das Políticas Públicas, tendo um contato mais 

próximo entre administração do poder público e a sociedade.  

5. Avaliação 

 Aqui está o elemento mais importante para as Políticas Públicas. Este estágio não é 

caracterizado como o final de todo o processo. Como dito anteriormente, as fases são 
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interligadas entre si, e este momento não é diferente. A avaliação deve ser feita em todos os 

momentos deste ciclo, o que determina o sucesso das ações, contribuindo assim para o 

aprendizado, para o conhecimento gerado para que os gestores destes projetos possam garantir 

resultados mais apropriados. São geradas informações extremamente úteis para as próximas 

Políticas a serem desenvolvidas, a administração pode fazer uma prestação de contas neste 

momento, bem como dar justificativas e explanações sobre suas decisões, juntamente com 

correção de falhas e prevenção de novos impedimentos, bem como adequar recursos para 

otimização dos resultados esperados.  

 Este processo é uma análise da Política Pública definida, levando em consideração os 

impactos gerados e a relevância das ações que foram desenvolvidas. Os efeitos gerados por 

ela podem indicar nova demanda de ações e decisões por parte do Governo, se algum impacto 

não esperado surgiu em alguma das etapas anteriores, ou mesmo indicar quais são os maiores 

obstáculos a serem minimizados para garantir seu sucesso (AFONSO, 2007). Através da 

avaliação, pode-se inferir se determinada Política Pública pode elevar a cooperação entre os 

atores que estão envolvidos na diretiva, se aquela é passível de implementação, as incertezas 

sobre as escolhas podem ser reduzidas e as opções políticas podem ser aumentadas, em 

função de novas alternativas de ações.  A relevância de uma Política Pública pode ser 

determinada através das ações que são desenvolvidas através dela, se estas são adequadas 

frente aos problemas enfrentados.  

 

2.1.1. Políticas Públicas Municipais 

 A capacidade de um município de desenvolver e dar manutenção a Políticas Públicas 

realmente marcantes e eficientes depende de planejamento de longo prazo, sem contar os 

recursos financeiros. Dentro da cidade, os atores políticos devem fazer a definição de um 

caminho bem estruturado para poderem segui-lo com confiança e determinação, facilitando 

assim o processo que vai da elaboração até a execução das mesmas (BANDEIRA, 1999). Isto 

permitirá uma maior integração entre elas, a fim de não ocorrerem contradições partidas da 

própria administração municipal.  

 O processo de criação, todo o desenvolvimento, análise, não muda. O que muda, neste 

sentido, é o ambiente de atuação da Política a ser desenvolvida e mantida. Os atores políticos 

envolvidos, junto aos servidores públicos e aos diversos grupos formados na sociedade devem 
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desenvolver uma parceria a fim de realizar o planejamento de longo prazo. Por 

operacionalizarem ações, a opinião dos servidores municipais é de extrema importância, sem 

contar que eles mesmos fazem parte de grupos definidos dentro da sociedade, cuja relevância 

foi citada anteriormente (BANDEIRA, 1999).  

A sociedade civil organizada servirá como termômetro das ações, analisando a 

qualidade destas, já que tem (ou deveria ter) a percepção dos problemas existentes que mais a 

afligem. Em âmbito municipal, a distância traçada é menor entre a esfera administrativa e o 

público alvo, diferente do âmbito estadual ou federal. Dessa forma, a aceitação das ações 

municipais tem maiores garantias.  

 Os Planos Diretor e Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias são ferramentas 

uteis no desenvolvimento de Políticas Públicas nos municípios. Seguem abaixo breves 

explanações sobre cada um deles: 

 Plano Diretor: lei municipal de caráter obrigatório para municípios com mais de 20 

mil habitantes ou de regiões metropolitanas, de caráter turístico ou que estejam em 

áreas de influência de empresas ou atividades que causem alto impacto ambiental, 

estabelece diretrizes de ocupação da cidade. É este plano que define o que pode ser 

feito na cidade, dando assim orientações ao próprio poder público. 

 Plano Plurianual: define projetos e programas de longa duração, detalhando objetivos 

de ação pública para o período de quatro anos, a contar do segundo ano de mandato, 

terminando ao final do primeiro ano do mandato seguinte. É uma forma de incentivo 

ao planejamento de ações para evitar danos às diretrizes estabelecidas, já que é neste 

plano onde as Políticas Públicas são estabelecidas. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias: guiada pelo Plano Plurianual, destina recursos para 

ações do governo provenientes das Políticas Públicas.  

 

2.2. Inclusão Digital 

Este referencial teórico compreende a definição de Inclusão Digital, bem como 

apresenta alguns dos programas já desenvolvidos através de iniciativas públicas voltadas a 

este assunto. 

Este termo, “Inclusão Digital”, já é corrente na linguagem das empresas e dos 

governos, em função da crescente demanda para a democratização do acesso livre às 
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informações na que é chamada “Era da Informação”. Diversos atores sociais, como órgãos 

públicos, empresas privadas, o terceiro setor, indústrias, entre outros, se articulam 

frequentemente em torno deste assunto, até em uma escala globalizada. Pode-se definir a 

privação desta enxurrada de informações como apartheid digital, abismo tecnológico, ou até 

mesmo digital divide – este último podendo ser livremente traduzido para “divisória digital” 

(CAZELOTO, 2008). O que se percebe é uma mobilização muito grande em torno do assunto, 

pois, se a situação atual não se alterar, a tão chamada justiça social não será tão justa assim. A 

disparidade social, a distância existente entre ricos e pobres aumentaria ainda mais, poderia 

gerar um colapso, segundo Burini (2010).  

A exclusão digital criou uma luta em torno da igualdade de oportunidades, que são os 

programas voltados à inclusão digital, que sugerem levar a informatização a todos os níveis da 

sociedade. Isto não quer dizer que as pessoas devam apenas aprender informática, e sim que 

há inúmeras oportunidades que podem ser aproveitadas em função disso (BURINI, 2010). A 

interpretação errônea pode ser vista em diversas situações, como escolas que recebem 

equipamentos novos e não possuem acesso à internet, deixando de aproveitar todo o potencial 

depositado nesta ação, ou então por não terem professores devidamente qualificados para 

disseminar o conhecimento necessário para ativar o conceito real da inclusão. 

Ferramentas utilizadas nesta luta como acesso coletivo, subsídios, cursos diversos, 

softwares livres, desenvolvimento da internet a um baixo custo tentam diminuir o abismo 

criado, permitindo o avanço da informatização social. O computador está fechando cada vez 

mais o cerco na sociedade, hoje são pouquíssimas as ações e formas de comunicação que não 

têm a interferência de algum de seus componentes em algum momento. Ele mudou muito – 

era uma maquina gigantesca, voltada para cálculos militares, e hoje está presente ativamente 

no cotidiano de um número expressivo de cidadãos (AFONSO, 2007). Hoje ele é tido como 

indispensável em algumas situações. Para que a inclusão aconteça, são necessários 

computador, acesso à internet e domínio de ferramentas. 

 A inclusão digital na sociedade é um fato contemporâneo, acontecendo em diversos 

posicionamentos globais, porém sem ser igualitário e uniforme. Há regiões em que o processo 

de inclusão tecnológica é mais avançado que em outras. Entre estratégias de inclusão podem 

ser citados os projetos que aproxima as pessoas de baixa renda às Tecnologias da Informação 

e Comunicação – as TICs.  
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 São três os pilares de sustentação da inclusão digital para que ela aconteça: as TICs, 

acesso à educação e renda. De acordo com informações do último Censo Demográfico 

disponível (2010), a porcentagem de pessoas com acesso a computadores e internet é 

baixíssima, em torno de 18% da população brasileira. As TICs têm feito surgir alterações 

marcantes nesta sociedade, promovendo uma queda de custos de processamento, 

influenciando o redesenho das organizações. A qualidade de diversos aspectos dos negócios 

tem melhorado, novos produtos e a utilização de diversos canais de venda são promovidos, 

aumentando assim as oportunidades de negócios no país.  

 A exclusão digital vem acompanhada da exclusão socioeconômica, já que hoje, para 

ter acesso a computador e internet são computados gastos como o do próprio computador e 

ainda de uma linha telefônica, por exemplo, aumentando significativamente os gastos de uma 

família. Este tipo de inclusão deveria ser aliado de políticas voltadas à equiparação de 

oportunidades às pessoas, com um contexto educacional e de renda, conforme foi definido no 

tripé de sustentação da inclusão digital acima.  

 O papel da educação na inclusão digital é muito forte, em busca do acesso às TICs. As 

parcerias entre as esferas federal, estadual e municipal, entidades privadas, escolas e 

universidades são essenciais para tornar disponíveis equipamentos à população, bem como o 

ensino de como se utilizar das ferramentas disponíveis em função do próprio 

desenvolvimento, conforme a proposta da inclusão.  

 

2.2.1. Inclusão Digital no Brasil 

No Brasil, hoje, são apresentados diversos programas de inclusão digital no âmbito 

Federal. Abaixo, o quadro 1 mostra alguns dos programas desenvolvidos: 

 

Programa Órgãos envolvidos Objetivo 

Casa Brasil Ministério da Ciência e Tecnologia, Instituto 

Nacional de TI, Ministério do Planejamento, 

Ministério das Comunicações, Ministério da 

Cultura, Ministério da Educação, Secom, 

Petrobras, Eletrobrás/Eletronorte, Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal 

Comunidades com 

baixo Índice de 

Desenvolvimento 

Humano e 

divulgação de 

softwares livres 
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Centros de Inclusão 

Digital 

Ministério da Ciência e Tecnologia Capacitar populações 

menos favorecidas, 

aperfeiçoamento 

profissional 

Computador para 

Todos 

Presidência da República, Ministério do 

Desenvolvimento, Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Serpro 

Oferta de 

computadores e 

internet à classe C 

com preços 

subsidiados 

Programa SERPRO 

de Inclusão Digital 

Serviço Federal de Processamento de Dados 

e Governo Federal 

Inclusão digital nas 

comunidades fora das 

TICs 

Pontos de Cultura Ministério da Cultura Apoio a iniciativas 

culturais, com 

formação de agentes 

locais capacitados 

para vídeo e áudio 

através de uso de 

softwares livres e 

internet 

Quadro 1 – Formulado pela autora com base em  Projetos de Inclusão Digital com apoio do Governo Federal 

 

2.3. Gestão Tributária 

O Brasil possui, desde o início, uma historia de cobrança de altos impostos. Até a 

chegada da Família Real no país, havia a cobrança de parte da extração de todos os recursos 

minerais encontrados pela Corte Portuguesa. O país passou então por uma reestruturação da 

economia, sendo a Abertura dos Portos em 1808 um fato de grande importância, quando 

impostos começaram a ser cobrados sobre as importações dos países participantes deste livre 

comércio. Em 1810, o Brasil passou a integrar o sistema de capitalismo da Inglaterra, com a 

assinatura da “Aliança e Amizade de Comércio e Navegação”, acordo que trazia benefícios à 

Inglaterra com taxas de 15% sobre os produtos a entrarem aqui, contra 16% dos produtos 

portugueses e 24% dos produtos de demais países. Este benefício à Inglaterra de deu como 
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uma recompensa aos favores deste país a Portugal, incluindo a vinda da Corte Portuguesa em 

1808 (EICH; LOZECKYI, 2007).  

A base da economia do Brasil, até o inicio do século XX, era agraria. A 

industrialização se deu principalmente nas ultimas décadas do século XIX, quando a 

imigração massificada estava formada, a mão-de-obra assalariada estabelecida e a escravidão 

abolida. Nesta época, a estrutura pré-capitalista já estava bem definida também. A sociedade 

mudou seu pensamento, não aceitando mais o sistema econômico exclusivamente agrário, o 

que ajudou o processo de industrialização.  

Ao final do século XIX, grandes grupos industriais já estavam formados, como as 

indústrias Matarazzo e o grupo Votorantim (LACERDA, 2006). O produto em destaque, na 

época, era o café. Sua exportação gerava capital suficiente para que o país pudesse 

diversificar suas atividades econômicas e então modernizar sua economia. Surgiu, então, a 

necessidade de bens de consumo como máquinas, equipamentos, material de transporte e 

insumos agrícolas, por exemplo, o que criou condições internas para o desenvolvimento de 

indústrias que gerassem oferta para as necessidades internas (SUZIGAN, 2000). 

A crise do café instalou-se e foi necessária uma reestruturação econômica, com o 

desenvolvimento de políticas para o favorecimento de investimentos, atraindo capital e 

abrindo portas para investimentos externos. O atraso econômico do Brasil, na época, era 

visível. A estagnação econômica pedia uma mudança na estrutura para favorecer a formação 

de capital, com vistas ao crescimento e desenvolvimento do seu sistema de produção 

(FURTADO, 1995). A crise mundial da década de 20 exibiu a cafeicultura brasileira de forma 

muito vulnerável. Nos últimos anos desta década, a produção teve um crescimento de quase 

100%, porém a produção excedia muito a exportação. Os cafeicultores – representando a elite 

do país – não poderiam ser deixados de lado, o que forçou o governo a pagar pela produção, 

bem como pela colheita do café.  

Os resultados desta medida não foram satisfatórios, já que a economia estava quase 

parada e a Grande Depressão de 1929 diminuiu cerca de 30% o nível da renda. Junto à queda 

da renda, os preços dos produtos oriundos de importação subiam cada vez mais, devido 

principalmente à dificuldade encontrada na importação de produtos (LACERDA, 2006). Foi 

nesse cenário que o Brasil criou suas bases de desenvolvimento econômico e industrial. 

Foram criadas então condições no mercado nacional em função da procura de produtos que 

antes eram importados e que, com a crise, desapareceram ou se tornaram escassos. Para poder 
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se industrializar, o Brasil precisou de politicas de expansão, eficientes, para alterar seu 

sistema econômico e sua estrutura também, a fim de que o capital encontrasse opções seguras 

de investimento (SUZIGAN, 2000). 

De acordo com Lacerda (2006, p.84), “foi na economia brasileira que o processo de 

substituição das importações proporcionou maior desenvolvimento industrial”. Este processo 

surgiu da demanda não atendida por produtos, e também pelas condições favoráveis 

encontradas no processo de industrialização. Esta politica de substituição de importações teve 

um peso muito grande no processo de industrialização no Brasil. Durante as exportações, os 

empresários ganhavam experiências e habilidades úteis para o incremento de novos negócios 

(MARTINS, 1990), fundamentais para esta nova fase econômica.  

Esta nova fase, porém, praticamente tornava obrigatória a formação de capital – e o 

Brasil não possuía poupança interna. Duas opções eram válidas para ter o capital necessário: 

uma mudança comportamental da sociedade, ou atração de maiores investimentos externos. 

Entretanto, eram necessárias situações de conforto para a entrada em massa de capital 

estrangeiro no mercado nacional. O governo criou, então, condições para atrair este capital, 

através de mudanças de taxas cambiais e alterações econômicas. A taxa de cambio foi 

mantida fixa pelo governo até 1953, e com a valorização da moeda nacional a indústria 

brasileira era beneficiada pela importação dos produtos, mas isso acarretou na desvalorização 

do dólar entrando no Brasil (MANTEGA, 1990). 

Essa disparidade do cambio ocasionou preços mais baixos para produtos importados 

(FURTADO, 1995) e, em 1953, com a desvalorização do Cruzeiro, surgiram medidas para 

que o país se industrializasse, ocupando maior destaque na economia mundial. O Estado 

interveio fomentando o sistema econômico, com vistas a um pleno emprego dos recursos de 

produção, para fazer a economia crescer. O Plano de Metas de Juscelino Kubitschek deu 

forças a essa politica, assumindo setores menores da economia, o que também levou o país a 

ter dividas internacionais, trazendo consequências sérias posteriormente (MANTEGA, 1990). 

O processo de industrialização foi então alavancado, saindo das grandes capitais em direção 

ao interior, por exemplo os centros regionais criados em Campinas e São José dos Campos, 

no Vale do Paraíba. Foi um momento de grande entrada de capital estrangeiro, criando-se as 

multinacionais. Isso fez com o que o interior do estado de São Paulo crescesse, em especial as 

regiões próximas à capital. 
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Em seguida, vieram fatos marcantes como a ditadura militar com o golpe de 1964, o 

chamado Milagre Econômico, e a alta da inflação. O setor interno mudou muito nessa época. 

A dívida externa econômica cresceu, e somente nas ultimas décadas do século XX que foi 

formada uma base solida para uma economia mais sustentada com inflação controlada 

(LACERDA, 2006). Já na década de 1990 a abertura de mercado, o Plano Real e o controle da 

inflação deram maior estabilidade ao Brasil, com baixo crescimento econômico, porém. 

No final do século XX, a industrialização estava favorecida e o Brasil já figurava 

como uma das maiores economias do mundo. Houve também o crescimento da chamada 

“maquina pública”, exigindo assim uma maior arrecadação de impostos.  

Com isso explanado, podem ser verificadas agora as mudanças que ocorreram no 

mesmo século referentes à questão tributária do país: a instituição da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) no governo Vargas e em 1967, a Reforma Tributária – que aumentou a 

arrecadação de impostos com a criação de novas contribuições. Costa (2008) diz que esta 

reforma no final da década de 1960 uniformizou a legislação vigente e simplificou o sistema 

tributário. Houve uma maior concentração de recursos para a União, e os estados e municípios 

se tornaram dependentes do Estado Maior, característica do governo militar. 

Até a década de 1940, a carga tributaria nacional representava cerca de 14% do PIB, 

ou seja, de tudo o que era produzido no Brasil, 14% eram usados para pagamento de taxas e 

impostos. Esta taxa foi crescendo significativamente com o passar dos anos, o que onerou 

intensamente o sistema produtivo (BATISTA JUNIOR, 2000). Os benefícios criados e os 

incentivos fiscais concedidos objetivando a industrialização contribuíram para o aumento dos 

impostos cobrados pela União, de acordo com Negreiros (2000).  

Em 1947, a carga tributaria global no Brasil era de 13,84%, sendo que em 1999 ela já 

correspondia a quase 31% do PIB (AFONSO, J. R. R., 2001). O maior crescimento se deu 

entre 1965 e 1970, com o aumento de 37% nos impostos e, de acordo com Batista Junior 

(2000), isso ocorreu em função da reforma tributaria ocorrida no governo do então presidente 

Castelo Branco. Entre 1975 e 1985 houve uma queda na carga dos tributos, chegando neste 

ultimo ano a pouco mais de 24% do Produto Interno Bruto brasileiro – neste período, o país 

contava com um nível muito alto de inflação.  

O valor mais alto da carga tributaria ocorreu em 1994, devido ao Plano Collor, 

chegando a quase 30%. Foram propostas, então, medidas para alterar o sistema tributário 
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nacional, que nunca foram colocadas em pratica devido à saída do então presidente Fernando 

Collor por impeachment.  

No final da década de 1990, os tributos quase chegaram em 30% do PIB, 

representando um dos mais altos níveis de tributação do século XX, de acordo com Batista 

Junior (2000). Os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso criaram o Fundo 

de Estabilização Fiscal e a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira – a CPMF, 

aumentando ainda mais a carga tributaria no país, que manteve certa tendência de crescimento 

até os dias atuais. 

Até o século XX, o Estado foi sofrendo alterações em busca de parcerias e 

participação no sistema econômico, assumindo novos papéis – inclusive sociais. Hoje já não é 

suficiente a implementação de novas politicas e sua manutenção, e a meta que deve ser 

atingida é uma eficiência administrativa, através de parcerias público-privadas. A Gestão 

Publica deve ser mais autônoma, porem mais politicamente responsável. Os cidadãos estão 

cientes do que devem cobrar, de acordo com os seus direitos, e pedem politicas aplicáveis às 

suas necessidades reais, econômicas ou sociais. 

Os programas governamentais voltados ao desenvolvimento regional devem envolver 

a sociedade, o governo, medidas públicas de controle de gastos, diminuição das diferenças 

econômicas e sociais, incentivos fiscais para atração de capital, mantendo também o controle 

sobre os tributos a fim de não aumentar o custo de se viver bem e não pesar sobre o sistema 

produtivo (REZENDE, 2006). 

De acordo com o Art. 145 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios podem instituir impostos (sempre que possível, graduados de acordo 

com a capacidade econômica do contribuinte), taxas pela utilização de serviços públicos e 

contribuições para melhorias de obras públicas, por exemplo. Somente estes órgãos podem 

criar os impostos e normas reguladoras, atendendo aos seguintes princípios: 

 Princípio da Legalidade – a União, os Estados e Municípios podem exigir ou 

aumentar os tributos mediante a criação de Leis; 

 Isonomia Tributária – o tratamento desigual entre contribuintes em situações 

equivalentes é vedado, já que todos são iguais perante a Lei; 

 Irretroatividade Tributária – a cobrança de determinado tributo será feita 

apenas após a vigência da Lei que o criou; 



 

23 

 

 Anterioridade Tributária – o tributo não pode ser instituído e cobrado no 

exercício de publicação da lei que o instituiu ou aumentou. 

O processo de desenvolvimento tem na tributação uma das consequências mais 

complexas. O governo necessita de capital para honrar suas despesas, e então cobra os 

tributos. O Estado deve atingir seus objetivos, oferecendo à população recursos e serviços de 

necessidade básica, e para isso deve ter poder de arrecadar impostos (FONSECA, 2006). 

Durante a primeira década do século XXI, o crescimento médio dos tributos 

municipais foi de quase 21%, de acordo com dados da Receita Federal, representando cerca 

de R$ 8 bilhões. Aqui no Brasil os economistas consideram os impostos um entrave no 

processo de desenvolvimento econômico, já que estes recursos poderiam ser investidos de 

forma a fomentar diversos setores. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT 

mostra, em 2008, a carga dos tributos no país em 36,56% do PIB, tornando o Brasil em um 

dos países com maiores cargas tributárias do mundo. 

O tributo, de acordo com o Código Tributário Nacional, é definido em seu artigo 3o 

como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”. Assim sendo, os órgãos podem instituir seus 

impostos, baseados em fundamentos para explanar o objetivo da cobrança.  

Como já informado o poder da União, Estado e Municípios na criação de impostos, 

pode-se inferir na estruturação e estabelecimento de alíquotas de impostos ou taxas pela 

União, quando forem federais, pelos Estados – quando forem estaduais, e pelos municípios 

em sua própria gestão. Hoje são mais de 60 tributos, entre impostos, taxas e contribuições, e 

também existem as obrigações acessórias, que devem ser cumpridas, tomando tempo dos 

processos produtivos (SANTIAGO, 2006). Os tributos federais correspondem a 70% da carga 

total, os estaduais são 26%, e os tributos municipais respondem por 4%. Além de ter um peso 

significativo no sistema produtivo, esta alta carga de tributos diminui a renda dos 

trabalhadores, na equação do que se gasta com tributação e o que se consome (LIMA, 1999).  

 Após a reforma do sistema tributário brasileiro e a Constituição de 1988, houve uma 

descentralização relacionada à tributação, entregando maior controle e poder de arrecadação 

aos municípios. O objetivo era a implementação de politicas publicas para atendimento de 

particularidades e necessidades locais (SOUZA, 2001). Até a Constituição de 1988, os 

municípios contavam com a totalidade do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e do 
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chamado ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS – Imposto Sobre 

Serviços) e, em seguida, passou a ter também o controle do ITBI “Inter Vivos” – Imposto 

sobre Transmissão de Bens Imóveis e IVVC – Imposto sobre Vendas a Varejo de 

Combustíveis. 

Houve então uma mudança no sistema econômico e social do Brasil, para que cada 

órgão representante do poder – municipal, estadual e federal – pudesse atuar com plenos 

poderes em suas políticas públicas, desde que estas estivessem de acordo com a Constituição 

Federal. A descentralização foi a base para a instituição de um Estado democrático 

(ARRETCHE, 2002). A distribuição de funções administrativas entre os níveis de governo foi 

possível a partir desta mudança, permitindo a regionalização de políticas de acordo com as 

mais diversas necessidades sociais. A tributação foi muito visada neste processo, com o poder 

do ICMS – Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – pelos Estados, e 

do ISS pelos municípios. 

A Constituição previa a utilização dos impostos municipais como uma ferramenta nas 

políticas públicas visando o desenvolvimento local e regional, pensando na alimentação do 

crescimento e desenvolvimento econômico. Porém, ela não considerou as particularidades 

presentes em cada região, e como estas diferenças iriam beneficiar o sistema econômico de 

cada uma delas, o que gerou certas desigualdades (SOUZA, 2001). 

Esta descentralização representou uma redistribuição do poder pela União, voltada aos 

Estados e Municípios, criando assim uma disputa fiscal entre os estados – por causa do ICMS, 

e entre os municípios – em função do ISS, pela atração de capital de investimento dentro de 

cada área de interesse (DULCI, 2002). 

Segundo Haddad (2001), o país precisaria de condições diferenciadas para incentivar o 

crescimento da economia em áreas não tão favorecidas, fato este que a disputa fiscal acabou 

agravando, pelo fato de estas áreas não terem condições iguais de promoção de crescimento 

através de incentivos fiscais. Esta briga não teve regulamentação alguma, e seu crescimento 

não teve controle, o que fez com que os estados e municípios com maior poder econômico 

ficassem em vantagem sobre os demais, por ter maior disponibilidade para cobrir possíveis 

vantagens competitivas, atraindo empresários não somente pelo mercado, mas pelos 

incentivos oferecidos (DULCI, 2002). 
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2.3.1. Lei de Responsabilidade Fiscal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n
o
 101, de maio de 2000) prevê 

o estabelecimento de normas públicas direcionadas à responsabilidade na gestão fiscal. 

Anteriormente à Lei, o compromisso da gestão pública com o orçamento não era no mais alto 

grau. O dinheiro era gasto, sem ter a certeza se as verbas realmente entrariam nos cofres 

públicos. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, o gestor público é responsável pela 

previsão dos gastos no orçamento, pelos cortes e ajustes, quando necessários (SILVA, 2002). 

Com o princípio da moralidade administrativa norteando a administração pública, foi 

gerada uma maior atenção às questões legais de proteção à moralidade e responsabilização do 

administrador público. A moralidade está ligada à integridade, que por sua vez deve ser 

inerente a este tipo de administração. A improbidade dentro da Administração Pública está 

prevista na Constituição, a ser punida através de penalidades políticas, penais e 

administrativas. A conduta do administrador público, no que diz respeito à LRF e a 

moralidade na administração, é enquadrada na Lei n
o 

10.028 de 2000. Este complemento à 

LRF trouxe certo desconforto aos agentes políticos, prevendo perda de mandato, multas, 

proibição do exercício de cargos públicos, e até mesmo bloqueio de bens e restrição de 

liberdade. Somente no ano em que foi sancionada, esta lei fez com que 64 prefeituras e 51 

câmaras fossem multadas, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

A LRF busca, por parte da Administração Pública, o controle de seus atos por meio de 

normas de Planejamento, Orçamento, Receita, Despesa e Endividamento. O objetivo é a 

gestão fiscal responsável de acordo com um planejamento cuidadoso, buscando o equilíbrio 

das contas da administração, prevenindo riscos e fazendo a correção de desvios do 

planejamento, fazendo com que a gestão pública cumpra as metas propostas. 

 

2.3.2. Cidadania Fiscal e a Nota Fiscal Paulista 

Como Botana (2008) define, a cidadania fiscal é uma das partes constituintes da 

cidadania, na obediência às regras estabelecidas pelo governo no âmbito fiscal. Estas regras 

formam um conjunto de deveres e direitos governamentais, justificando assim os valores 

cobrados nos impostos, por exemplo, para oferecer seus serviços à população. Ainda de 

acordo com Botana (2008), o cidadão paga seus impostos porque o contrato fiscal que está 

implícito entre os benefícios gerados para a população pelo governo e seus deveres é claro e é 



 

26 

 

sempre respeitado. Ou seja, quanto mais o pagamento de impostos estiver relacionado 

positivamente com os serviços públicos – de qualidade – fornecidos, menor é a probabilidade 

de o cidadão desrespeitar a estrutura fiscal como parte da criação de benefícios sociais. 

O contrato fiscal estabelecido entre os cidadãos e a Administração Pública – seja 

União, Estado ou Município – deve ser transparente para que haja cidadania fiscal, mas o 

cidadão também está sujeito a “tentações” existentes para burlar este contrato. Ao consumidor 

pode ser oferecido um valor menor por um produto ou serviço pelas empresas, em troca da 

inexistência da nota fiscal, por exemplo. A escolha pela cidadania fiscal, neste caso, é 

influenciada negativamente. 

A cidadania está relacionada a fatores diversos, como o deste exemplo, de acordo com 

os benefícios que podem ser obtidos. Em função deste argumento, o Estado de São Paulo 

criou o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, a partir da lei 

12.685 de agosto de 2007. Este Programa, conhecido como Nota Fiscal Paulista, tem como 

proposta a transferência de uma parte da receita tributaria do Estado de São Paulo, obtida nas 

transações de comércio, àqueles consumidores que solicitarem, no ato da compra, o 

documento fiscal que comprova esta operação. 

Ao utilizar a plataforma digital e tecnológica da Nota Fiscal Eletrônica, todas as 

transações são registradas de forma automática nos sistemas das Secretarias de Fazenda do 

estado. Com isso, a fiscalização e observação são feitas de forma muito mais próxima e 

apurada, com redução da possibilidade de ocorrer evasão de tributos nas operações que são 

assim registradas.  

O consumidor ou a empresa que exige a nota fiscal com o seu Cadastro de Pessoa 

Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, respectivamente, pode 

resgatar até 30% do ICMS pago pelo fornecedor na transação comercial identificada. A 

Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo mantém um portal eletrônico onde os 

consumidores podem acessar as notas fiscais exigidas, e o crédito obtido através do resgate do 

ICMS pode ser utilizado no abatimento de outros tributos – como o Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA ou o IPTU, por exemplo, como doação a 

entidades filantrópicas ou então resgata-lo diretamente na conta bancária do contribuinte, a ser 

informada na própria página.  

Este benefício é direto, vai ao encontro da percepção do contribuinte – há um retorno 

financeiro quando a cidadania fiscal é colocada em prática, e foi exatamente este retorno 
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financeiro que fez com que a Nota Fiscal Paulista se tornasse um exemplo de ferramenta de 

sucesso contra a sonegação fiscal do Estado de São Paulo.  

De acordo com dados da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, a participação 

neste programa ainda é pequena – cerca de 30% dos documentos fiscais emitidos até março de 

2010 foram identificados com CPFs ou CNPJs. Esta situação se deve à falta de conhecimento 

dos contribuintes em relação ao programa, ou mesmo por falta de interesse no exercício da 

cidadania fiscal, e também por receio de divulgação de informações de consumo à Receita 

Federal (FRANÇA, 2009). 

A 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa feita para execução deste trabalho teve cunho qualitativo, através da 

exploração de dados secundários, já que as pesquisas exploratórias colaboram para descrições, 

deixam claros os conceitos e ideias, facilitando a verificação da relação dos elementos 

estudados (COOPER; SCHINDLER, 2003).  

Este trabalho consistiu em pesquisa bibliográfica para aprofundamento de conceitos 

como políticas públicas e políticas públicas municipais, para melhor entendimento da criação 

das políticas públicas voltadas à inclusão digital, e também a exploração da definição e 

evolução da gestão tributária, para familiarização do leitor na relação das políticas públicas 

com a gestão tributária do município.  

O objetivo inicial era utilizar dados da Prefeitura de Jardinópolis, a serem obtidos 

através de entrevista com o gestor da Secretaria de Finanças, ou mesmo com o Relações 

Públicas da gestão atual. Porém, após oito tentativas de contato telefônico ou mesmo 

presencial, a autora foi informada que os dados disponíveis são aqueles disponibilizados no 

website da Prefeitura. 
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4. JARDINÓPOLIS 

 Cidade pequena no interior do Estado de São Paulo, situada no extremo norte do 

estado, típica cidade interiorana. Surgiu de um pequeno povoado nas proximidades do Rio 

Pardo, com emancipação no final do século XIX. É uma cidade localizada no extremo norte 

do Estado, tomando parte da 6ª região administrativa, e tem como limites as cidades de Sales 

Oliveira, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Pontal, Brodowski e Batatais. O solo da cidade é 

formado terra roxa e lato solo vermelho arenoso, o que favorece a cultura de grãos como 

amendoim, soja, cana e frutas tropicais, como manga e abacate. 

 Sua população originou-se de imigrantes italianos, sírio-libaneses, japoneses, 

portugueses e espanhóis, e a dedicação primária foi a indústria do café, e em seguida, o 

cultivo da cana-de-açúcar. Aqueles que não se dedicavam à agricultura foram estabelecendo, 

aos poucos, o comércio da cidade. Jardinópolis recebeu muitos imigrantes nordestinos 

também, que buscavam a riqueza no garimpo do ouro em Minas Gerais. Em função da 

proximidade com municípios maiores, seu desenvolvimento econômico foi lento. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

da cidade em 2010 era de 37.661 habitantes – sendo que a porcentagem entre os gêneros é 

bem equilibrada: 50,31% homens, e 49,69% mulheres, e esta população é distribuída em uma 

área territorial de pouco mais de 502 km
2
.  

Jardinópolis conta com 17 estabelecimentos de saúde, sendo 10 deles municipais, 2 

federais e 5 privados.  Ainda de acordo com o IBGE, são 10 estabelecimentos pré-escolares – 

sendo 7 públicos municipais e 3 privados, com 42 docentes no total, e 826 matrículas no ano 

de 2010. Há 13 estabelecimentos de ensino fundamental – 8 públicos municipais e 5 privados, 

contando com 267 docentes e 5.860 matrículas, e 5 escolas de ensino médio, 2 estaduais e 3 

escolas privadas, contabilizando no ano citado 88 professores, e 1.374 matrículas. 

 

4.1. Medidas Municipais de controle de Tributos 

O Código Tributário Municipal do Município de Jardinópolis é datado de 31 de 

Dezembro de 1969, citando como componentes dos tributos municipais o Imposto sobre 

Propriedade Territorial Urbana – IPTU, o Imposto sobre Propriedade Predial e o Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, bem como as Taxas de Licença, de 
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Expediente, de Serviços Diversos, de Serviços Urbanos e de Conservação de Estradas de 

Rodagem Municipais. 

Até o ano de 1975, ele não sofreu muitas alterações, e as leis publicadas até o ano 

citado apenas alteravam algumas poucas informações, como alíquotas de recolhimento dos 

tributos ou datas limite para pagamento. Neste ano, houve uma Reforma Administrativa 

através da Lei 843, de 5 de Maio de 1975, reestruturando o funcionalismo público municipal, 

visando à descentralização para distinção do nível de direção e execução. Esta reforma, como 

cita o artigo 5
o
 da referida lei, teve como base o impedimento do crescimento desmensurado 

da maquina administrativa, ao separar objetivamente as tarefas de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle da gestão tributária do Município. 

 O artigo 11
o
 da mesma lei estabeleceu a estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal, definindo de forma mais clara as tarefas de cada Secretaria e/ou Departamento. 

Até então, o Departamento de Fiscalização Geral era responsável pelos tributos – desde o 

planejamento até o recolhimento, e então as receitas eram de responsabilidade do 

Departamento de Finanças. Com esta reforma, esta responsabilidade passou a ser do 

Departamento de Finanças, especificamente o Setor de Receita, que passou a fazer os 

lançamentos, os cadastros fiscais, a se responsabilizar pela dívida ativa e pela fiscalização do 

município. 

 Através da Lei 885 de 1 de Dezembro de 1976, a gestão municipal declarou extintos 

todos os débitos fiscais constituídos anteriormente ao exercício de 1974, desde que menores 

que Cr $ 30,00 (trinta cruzados), referentes a tributos municipais de qualquer aspecto. A partir 

de 1976, as leis publicadas passaram a não só extinguir certos débitos, mas também incentivar 

o pagamento de dívidas de contribuintes através da concessão de benefícios, como a Lei 887 

de 10 de Fevereiro de 1977, que isentou os contribuintes devedores das obrigações financeiras 

como multas, juros e correção monetária, desde que liquidassem seus débitos fiscais em um 

prazo de 30 dias a contar da data de publicação da referida lei. 

A Lei 909/77 instituiu a cobrança de Cr $ 100,00 (cem cruzados) para a taxa de 

inscrição de débitos na dívida ativa municipal, e alíquotas para petições, requerimentos, 

recursos, memoriais, alvarás, atestados, baixas e certidões foram alteradas, e o exercício do 

comércio feito por meio de bicicletas, carrinhos ou carroças foi isentado de qualquer cobrança 

de imposto ou taxa municipal. Neste mesmo ano, os débitos fiscais inscritos na dívida ativa 

referentes a exercícios anteriores passaram a ter incidência de multa de 20% (a anterior era de 
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10%), pela Lei 920/77, como forma de aumentar a arrecadação municipal na cobrança de 

débitos antigos. 

Como tentativa de que os contribuintes devedores liquidassem seus débitos, diversas 

foram as leis publicadas pela Prefeitura Municipal beneficiando o contribuinte através da 

isenção do acréscimo de multas, juros e correção monetária dos valores devidos referentes a 

um ou mais dos tributos municipais, bem como da taxa de inscrição na dívida ativa. O Quadro 

2, formulado pela autora, apresenta algumas das leis publicadas no município sobre o assunto: 

 

Lei Objetivo Benefícios e condições 

968/78 Arrecadação referente a todos os 

tributos e taxas municipais em 

atraso 

Sem cobrança de multa, juros ou correção 

monetária, desde que liquidados durante o 

exercício de 1978 

1045/80 Arrecadação referente a todos os 

tributos e taxas municipais em 

atraso 

Sem cobrança de multa, juros ou correção 

monetária, desde que liquidados durante os 

45 dias seguintes à publicação da lei 

1124/82 Arrecadação referente a todos os 

tributos e taxas municipais em 

atraso 

Sem cobrança de multa, juros ou correção 

monetária, desde que liquidados durante os 

30 dias seguintes à publicação da lei 

1138/83 Arrecadação da Taxa de 

Conservação de Estradas em 

atraso, referente aos exercícios de 

1980, 1981 e 1982 

Isenção de multa, juros e correção 

monetária, com pagamento durante 58 dias 

após a publicação da lei. Após o prazo 

vencido, instituição de multa de 10% sobre 

o valor original 

1173/84 Arrecadação da Taxa de 

Conservação de Estradas em 

atraso, referente a débitos 

inscritos na dívida ativa 

anteriores a 1984 

Isenção de multa, juros e correção 

monetária, para liquidação em até 45 dias 

após a publicação da lei 

1630/92 Arrecadação referente a todos os 

tributos e taxas municipais em 

atraso inscritos na dívida ativa do 

Município 

Isenção de multa e juros e redução da 

correção monetária em 80%, para 

liquidação em até 23 dias a partir da 

publicação da lei 

1997/96 Arrecadação referente a todos os 

tributos e taxas municipais em 

atraso inscritos na dívida ativa do 

Município até o ano de 1995 

Isenção de multa, juros, taxa de inscrição e 

honorários advocatícios, para liquidação do 

débito em até 60 dias após a publicação da 

lei 

2021/97 Arrecadação referente a todos os 

tributos e taxas municipais em 

atraso referentes ao exercício 

corrente 

Redução de 15% do valor total da dívida, 

para liquidação em até 20 dias após a 

publicação da lei 
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3310/07 Arrecadação referente a débitos 

de IPTU e Água inscritos na 

dívida ativa do Município até o 

ano de 2006 

Isenção de juros e multa, para liquidação 

em parcela única em até 30 dias após a 

publicação da lei 

Quadro 2 – Formulado pela autora, com base em leis municipais do Município de Jardinópolis-SP, objetivando 

adimplência tributária. 

 

Alternativa presente na legislação de diversos municípios com a finalidade de diminuir 

os débitos dos contribuintes com os cofres públicos é o parcelamento do saldo devedor 

constante da dívida ativa. Em Jardinópolis, o parcelamento de débitos foi instituído através da 

Lei 1140, de 17 de Junho de 1983, quando foi autorizado o acordo com o contribuinte para 

liquidação dos valores em até 5 prestações iguais mensais, sendo que a lei já previa que o não 

pagamento de alguma das parcelas cancelava o acordo. Porém, esta lei ainda não sujeitava o 

contribuinte devedor à execução judicial imediata do saldo remanescente da dívida no caso de 

inadimplência após o acordo, como ocorreu nas leis que foram publicadas em seguida. 

A publicação da Lei 2328, de 31 agosto de 1999, permitiu à gestão municipal 

globalizar os débitos dos contribuintes inscritos na dívida ativa, atualizando valores com 

aplicação de acréscimos legais. Foi estabelecida a permissão de parcelamento na forma e 

conveniência da Prefeitura Municipal, respeitando a capacidade de resgate de cada 

contribuinte.  

De acordo com a referida lei, o parcelamento visa não só o pagamento do debito 

inscrito, mas também a regularidade do resgate dos tributos nos exercícios seguintes. Consta 

da publicação a possibilidade de o parcelamento ser efetuado em ate 26 meses, com parcela 

mínima de R$ 30,00, e o não pagamento nas datas fixadas de duas ou mais parcelas vencidas 

implicaria no vencimento antecipado de todo o montante restante do debito, permitindo 

inclusive cobrança judicial. A Lei 2538/01 possibilitou o aumento do numero máximo de 

parcelas para 36, com valor mínimo estabelecido em R$ 25,00. 

Após 5 anos de aplicação do parcelamento de débitos, foi publicada Lei 2937, em 17 

junho de 2004. Esta nova lei reformulou as normas existentes, sendo que durante o período do 

parcelamento o contribuinte não poderia mais inadimplir com tributos ou tarifas da mesma 

espécie. Na ocorrência de novos débitos, a lei previa a extinção do parcelamento e seria feita a 

execução judicial imediata do saldo restante. Caso o contribuinte já possuísse algum 

parcelamento em curso, não seria possível fazer novo parcelamento de débitos, e havia a 
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possibilidade de parcelamento de débitos anteriores ao ano de 2004 em até 48 meses, com 

acréscimos legais.  

Aqueles contribuintes com parcelamento feito e não liquidados até a data da 

publicação da lei, com outros débitos ainda não parcelados, tiveram também a possibilidade 

de refazer o parcelamento, unindo os débitos e reparcelando o saldo devedor no mesmo 

numero de parcelas, de acordo com valores mínimos estabelecidos. A lei previa também que o 

não pagamento de 3 parcelas consecutivas resultaria na totalização do saldo pendente e 

execução imediata da dívida. Atrasos gerariam multa de 1% do valor total, mais juros de 2%. 

Para selar o acordo com a Prefeitura, os contribuintes deveriam assinar o Termo de Confissão 

da Divida.  

A última lei publicada e disponível à população na internet sobre o parcelamento de 

débitos é a Lei 3702, de 17 de Agosto de 2010, que prevê a possibilidade de parcelamento de 

débitos tributários ou não, inscritos ou não na dívida ativa do município, em até 36 parcelas 

mensais e consecutivas. A lei prevê que, sobre o montante bruto do valor de todos os débitos, 

devem ser acrescidos multa, juros e correção monetária, e o contribuinte teria o benefício do 

parcelamento caso optasse pelo programa até o final do exercício de 2010. 

No ano de 2005, foi publicada a Lei 3061, que instituiu o Programa de Recuperação 

Fiscal – REFIS. O objetivo do programa era a regularização de créditos do Município 

decorrentes de débitos de contribuintes, relativos a tributos municipais, com fatos geradores 

até o final do exercício de 2004, inscritos ou não na dívida ativa, e também a possibilidade de 

recuperar empresas que atuavam no município. O ingresso no REFIS seria por opção do 

contribuinte, com a consolidação dos débitos de tributos incluídos no programa, e os 

benefícios seriam juros reduzidos em 50%, não aplicação de multa aos débitos ainda não 

lançados, redução de 50% das multas referentes a débitos já lançados, atualização monetária 

até a data de entrada no programa, e esta tinha como limite 25 de agosto do mesmo ano. O 

pagamento do IPTU, ISS, taxas do poder de policia e serviços públicos e tarifa de agua teriam 

redução de 35% do valor bruto se o pagamento fosse efetuado integralmente, redução de 20% 

se parcelado em até 12 meses e 10% se negociado em até 24 parcelas, e os planos com mais 

de 24 parcelas não teriam desconto.  

A lei previa também que o contribuinte não poderia inadimplir com os mesmos 

tributos parcelados no programa, com a possibilidade de extinção do parcelamento e execução 

judicial imediata do saldo remanescente. Entre outras condições, o devedor não poderia ter 
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pendencias de documentação junto à Prefeitura Municipal, ou outros tributos em atraso da 

mesma espécie do parcelamento no exercício do requerimento. A inadimplência de 3 parcelas 

consecutivas ou 6 meses alternados dentro do período de parcelamento fazia com que o 

contribuinte fosse excluído do programa, e seu débito passaria a ter nova incidência de multa, 

juros e atualização monetária. 

Outra redação foi dada à mesma lei, desta vez datada de 11 de Maio de 2006, com a 

Lei 3174. Foi autorizado o parcelamento, dentro do programa, em até 36 meses os débitos 

inscritos anteriormente a 2003. No mesmo ano, com a Lei 3211, houve a redução na 

proporção de 80% das multas referentes a débitos já lançados na dívida ativa do município, 

sendo que a redução seria de 20% do valor bruto se os mesmos impostos fossem pagos 

integralmente, de uma só vez, e de 10% se parcelados em 2 meses. No ano seguinte, a Lei 

3274 permitiu que os contribuintes inscritos no programa parcelassem seus débitos em, no 

máximo, 12 meses, com todos os acréscimos legais somados ao montante da dívida existente. 

Já os débitos superiores a 10 salários mínimos poderiam ser parcelados em 24 meses, 

independente do exercício ao qual a dívida se referia. 
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5. INTERNET PARA TODOS 

Nesta cidade do interior do Estado de São Paulo pode-se destacar o programa 

desenvolvido pela Prefeitura Municipal – Internet Para Todos. Este programa foi criado 

através da Lei Municipal 3.344 de 14 de fevereiro de 2008, com o objetivo de proporcionar a 

referida inclusão digital a seus habitantes e diminuir a inadimplência tributária dos 

contribuintes municipais. 

O Decreto Municipal 3975 – datado de 14 de abril de 2008 – regulamenta o programa, 

voltado a todas as pessoas físicas e jurídicas, residentes ou sediadas dentro do raio de alcance 

de operação das três torres de radiodifusão da rede de acesso. 

 As antenas da cidade fornecem gratuitamente internet a rádio àqueles contribuintes 

que não possuem débitos com o órgão público referentes a água, IPTU ou mesmo dívida ativa 

do imóvel onde a internet atingirá, incluindo empresas, profissionais liberais e autônomos.  

 Caso sejam registrados débitos tributários referentes ao imóvel cadastrado, o sinal da 

internet é bloqueado para o computador relacionado ao imóvel, e esta observação é feita a 

cada 3 meses pelo município. Caso seja de interesse do contribuinte, o débito poderá ser 

parcelado, de acordo com condições explanadas no capítulo anterior, e então a adesão ao 

Programa poderá ser solicitada. 

É possível que, com este programa, os cidadãos da cidade tenham acesso a cursos a 

distancia, por exemplo, contribuindo assim com sua formação profissional, envolvendo 

também o desenvolvimento de habilidades na área de informática.  
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6. RESULTADOS 

O processo de disseminação da informação é inegavelmente importante, e seus 

impactos sobre a sociedade podem ser percebidos pelo surgimento da “Era da Informação”.  

A articulação dos atores sociais ao redor do tema se baseia no entendimento do exercício da 

cidadania, e o nível de acesso à informação pode significar integração ou separação, 

oportunidade ou marginalidade.  

As políticas públicas de inclusão digital desenvolvidas no país aumentam todos os 

anos, e a integração de outros objetos a essas políticas se tornam importantes também. A 

união da inclusão social com a gestão tributária no município de Jardinópolis pode ser 

entendida como uma forma de disseminar conhecimento através do desenvolvimento da 

cidadania tributária, conceito que deve ser crescente com o passar dos anos, mas que 

aparentemente não é aplicado fortemente nos dias atuais.  

O programa estudado – Internet para Todos – fornece o meio pelo qual os habitantes 

da cidade podem obter informações sobre tudo, a todo momento. A disponibilização da 

internet por um órgão público, de forma gratuita, mostra mais uma vez a importância atual da 

inclusão digital. Porém, a questão não é apenas a diminuição da exclusão digital da 

população.  

A forma como o programa foi desenvolvido mostra a preocupação do Poder Público 

com a responsabilidade tributária dos habitantes da cidade. Atrelando a disponibilização do 

sistema público de internet à adimplência fiscal, o município tem mais uma ferramenta para 

tentar garantir a regularidade da arrecadação dos tributos, e também para construir uma 

sociedade que participa ativamente da construção da cidadania tributária, que mostra que é 

responsável a ponto de entender que o recolhimento dos valores devidos à Administração são 

revertidos em benefícios para a cidade. 

 

 



 

38 

 

7. CONCLUSÕES 

Através de dados disponibilizados no website da Prefeitura de Jardinópolis, a 

arrecadação municipal no período de 2005 a 2008, ano de criação do programa Internet para 

Todos, não teve alterações significativas. No ano de 2005, a arrecadação municipal global – 

incluindo impostos municipais como IPTU, ISS, e taxas diversas – foi de R$ 5.134.484,90, e 

no final do ano de 2008 o município arrecadou apenas 11% a mais – R$ 5.699.837,89. No ano 

de 2009, o montante arrecadado aumentou 14% (R$ 6.522.173,68), seguido de um aumento 

de 22% sobre este valor ao final de 2010 (R$ 7.968.332,97). O aumento na arrecadação 

parece seguir uma tendência, na análise dos demonstrativos de arrecadação municipal. No ano 

de 2011, houve um crescimento de 27% sobre o valor arrecadado no ano anterior (R$ 

10.095.498,37), e até o mês de agosto do exercício corrente (último mês disponibilizado pela 

Gestão Municipal) a arrecadação acumulada já representava 78% do valor recolhido no ano 

anterior.  

O aumento na arrecadação de tributos no município não deve ser entendido como 

reflexo deste único programa. A Prefeitura Municipal tem desenvolvido propostas de 

parcelamento de dívidas tributárias desde 1983, e instituiu o Programa de Recuperação Fiscal 

– REFIS no ano de 2005. Com estes números, pode-se inferir que a preocupação com a 

adimplência tributária junto ao Município cresceu, e as medidas tomadas pelo Poder Público 

têm surtido efeito. O crescimento da cidade não foi significativo a ponto de quase duplicar a 

arrecadação municipal em 6 anos, fazendo a comparação de valores recolhidos entre 2005 e 

2011.  

Porém, é bem provável que a criação do programa Internet para Todos teve alguma 

relevância no que se refere à adimplência tributária dos munícipes. O possível retorno gerado 

por este programa pode estar atrelado apenas ao benefício da rede sem fio concedido àqueles 

contribuintes que buscam a regularização de seus débitos pendentes, e também a regularidade 

dos pagamentos dos tributos pode estar relacionada à manutenção deste benefício. A educação 

tributária, bem como programas similares a este, podem ser mais bem difundidos, à medida 

que os órgãos públicos realmente invistam em suas cidades, mostrando à população que o 

retorno gerado pelo pagamento dos tributos é efetivo.  
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