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O empresário Fábio e a noiva Michele estão construindo uma casa e vão optar pelo IPTU à vista

IMPOSTO Índice de reajuste será de 5,95%; vão ser lançados 158 mil carnês

Entrega de carnês
de IPTU começa
em fevereiro

LILIAN GERALDINI
lilian@jpjornal.com.br

Os carnês de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urba-
no) 2013 começarão a ser

entregues no início de fevereiro,
de acordo com a Secretaria Muni-
cipal de Finanças. O índice de
reajuste para este ano será de
5,95%. Serão lançados 158 mil car-
nês, 40 mil terrenos e 118 mil pré-
dios. O número,
que segundo a
prefeitura ainda
não está fechado,
corresponde a pe-
lo menos 2.100
lançamentos a
mais do que em
2012, quando o to-
tal de carnês emi-
tidos foi de
155.884, sendo
37.528 de terrenos e 118.356 de pré-
dios e residências.

A expectativa é que os carnês
sejam entregues até o início de
março. Segundo informações do
Centro de Comunicação Social da
prefeitura, o índice de aumento
representa a inflação acumulada
pelo INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) dos últi-
mos 12 meses, “abaixo ao lançado
em 2012, que foi de 6,17%”, confor-
me destacou a nota da assessoria.

Haverá a possibilidade de a
população parcelar o imposto em

10 vezes e para quem obter pelo
pagamento à vista, em parcela
única, será concedido desconto
de 5%. Ainda de acordo com a
prefeitura, a previsão para venci-
mento da 1ª parcela é 11 de mar-
ço. A arrecadação do IPTU em
2013 foi fixada em R$ 63 milhões
pelo Executivo. Como já publica-
do pelo Jornal de Piracicaba, a
receita de IPTU em 2013, a quarta
maior do Orçamento Municipal,

deve ser maior em
R$ 5 milhões se
comparado com o
total previsto em
2012, que foi de R$
58 milhões. A Se-
cretaria Municipal
de Finanças infor-
mou que a alta na
arrecadação não
reflete no percen-
tual de aumento do
imposto — o índice

de 5,95% foi baseado na inflação.
Ainda de acordo com o secretário
José Admir Leite, o aumento no
valor da arrecadação, “se deve a
ampliação do número de imóveis
lançados para 2013”.

À VISTA — O empresário
Fábio da Silva Campos, 27, e sua
noiva Michele Mendes, 28, estão
construindo um imóvel e este
ano devem pagar o primeiro IP-
TU da casa. Eles estão juntos há
10 anos e há três adquiriram o

terreno. Campos afirmou que
sempre faz a opção pelo paga-
mento à vista devido ao descon-
to. “Ajuda em alguns pontos, te-
mos as contas do mês, da própria
construção, então, como o valor
não é tão alto, pagamos de uma
vez só”, destacou. O empresário
disse ainda que assim que a obra
estiver concluída, deve procurar
a prefeitura para regularização,
mesmo que isso possa significar
um aumento no valor do impos-
to. “Qualquer tipo de imposto é
ruim, mas pelo fato de ter facili-
dade na hora de pagar não tem
tanto problema, seria pior se pa-
gássemos aluguel e IPTU de algo
que não fosse nosso”, ressaltou.
“Para facilitar, acho que vamos
continuar pagando à vista”, disse
Michele.

Segundo a Secretaria de Fi-
nanças, a diferença do valor pago
pelo IPTU de terreno para imóvel
depois de construído e regulariza-
do — com o chamado Habite-se —,
nem sempre é maior, já que o total
a ser pago pelo contribuinte de-
pende do tamanho da construção.
Ainda de acordo com a pasta, a
alíquota aplicada sobre o valor
venal (aquele levado em conta em
uma operação de compra e venda)
para a cobrança do imposto pre-
dial é menor do que a territorial,
uma forma de incentivar a utili-
zação e a própria regularização
junto ao município.

Parcelamento
do imposto
poderá ser

feito em
10 vezes

Saiba como administrar as
contas e economizar nos gastos

Todo início de ano é a mesma
história: além das dívidas men-
sais, o orçamento doméstico tem
que arcar com IPVA, IPTU, mate-
rial escolar e as contas que resta-
ram das festas de final de ano. Re-
sultado: com raras exceções de
quem se programa ou poupa, a fa-
mília entra no vermelho. O jeito,
agora, é administrar o fluxo de
caixa, ou seja, saber quanto você
vai precisar nos próximos meses
para definir a estratégia que deve
ser seguida.

“A primeira coisa é saber
quanto você deve, somar tudo, in-
clusive os débitos automáticos,
para saber se cabe no seu bolso”,
orientou o professor do Centro de
Economia e Administração da
Puccamp (Pontifícia Universida-
de Católica de Campinas), Eli Bo-
rochovicius.

Sabendo quanto deve e quan-
to receberá é hora de definir o que
pagar e nesta hora o segredo é sa-
ber quanto de juros cada conta co-
bra. “Você deve quitar aquelas
com juros maiores antes e depois
as com juros menores. O grande
erro é pagar contas maiores ou
menores sem ver a taxa de juros”,
destacou o especialista, explican-
do que aquilo que não for possí-
vel pagar terá que ser renegocia-
do. O devedor precisa admitir
que está com problema no fluxo
de caixa, não tem condições de
pagar e informar quanto pode ar-
car. “Assim mostra honestidade e
disposição de pagar, ganhando
crédito. O que não pode é ficar fu-
gindo. Deixar quieto não signifi-
ca que sua dívida não vai cres-
cer”, alertou.

E por falar em juros, vale
lembrar que nem sempre quitar
uma conta à vista é vantajoso.
De acordo com Borochovicius,
tudo depende da taxa de juros e
da quantidade de parcelas. Se o
rendimento de uma aplicação
for maior que o desconto conce-
dido, valerá a pena pagar parce-
lado. No caso do IPVA o descon-
to à vista é mais vantajoso. “É
melhor quitar se puder”, citou o
especialista.

Assim fará o gerente comer-
cial Antonio Carlos Perroni, 57.
“Segurei parte do 13º e férias pa-
ra pagar tudo à vista. Já paguei o
IPTU da casa da praia. Teve 5%
de desconto”, comemorou, dizen-
do que todo ano faz isso para não
se complicar.

Já a higienizadora de hospi-
tal Beatriz Cordeiro de Paula
Costa, 42, pretende parcelar todas
as contas e impostos para conse-
guir pagar tudo. Ela contou que
faz um esquema financeiro desde
que recebe a primeira parcela do
13º salário, mas, mesmo assim, as
contas complicam no começo do
ano. Além do IPVA e IPTU, a fa-
mília tem que pagar aluguel, a
festa de aniversário do filho e o
material escolar, que Beatriz
achou um absurdo neste ano. “A-
chei a lista extensa e o preço sal-
gado. De R$ 298 a R$ 316”, contou,
dizendo que o que salva é o con-
vênio da empresa que lhe garante
desconto e parcelamento da com-
pra. “Dá uma aliviada”.

Outra medida poupadora é fa-
zer compras coletivas. “Quatro
ou cinco pais negociando no ata-
cado conseguem um bom descon-
to e para o lojista é interessante
porque a receita é pulverizada e o
risco é menor de não receber tu-
do”, informou Borochovicius.

O Procon de Piracicaba não
realiza pesquisa de preço de ma-
terial escolar, mas informou que

os pais devem ficar atentos ao
que não pode constar na lista:
materiais de uso coletivo como
material de higiene e limpeza;
imposição da marca do produto,
da loja ou da livraria onde a com-
pra deverá ser realizada e a impo-
sição da taxa de material. “Al-
guns estabelecimentos exigem
que o material escolar seja com-
prado diretamente dele. Essa prá-
tica é abusiva. A obrigação da es-
cola é fornecer a lista aos alunos,
objetivando que os pais possam
adquiri-los onde melhor lhes con-
vier”, informou o órgão.

Uma atitude positiva na hora
do aperto é reduzir o padrão de
vida com medidas simples: gas-
tar menos energia elétrica, falar
menos no celular, reduzir pacote
de TV a cabo, entre outros gastos
que podem ser cortados. Tudo
que é economizado vale a pena.
“Qualquer valor faz diferença. R$
50 é 1% de R$ 5000. Você ganha
1% na poupança?”, comparou o
professor.

E para não entrar novamente
em apuros financeiros, uma outra
dica para administrar o fluxo de
caixa com sucesso: contas a pagar
devem ser arredondadas para ci-
ma e receita a receber arredonda-
da para baixo. Assim é fácil ter
uma sobra no final do mês. “Con-
tas nos mínimos detalhes podem
levar a erro”, ressaltou o especia-
lista. (Patricia Vieitez)
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Beatriz Costa pretende parcelar as contas nesse início de ano

Matrícula para rede
pública recomeça hoje

ENSINO Após início das aulas será aberto processo de transferências

Será retomado hoje o período
de matrículas para alunos
que queiram ingressar na

rede pública de ensino neste ano
letivo. As inscrições para classes
de Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Educação de Jovens e
Adultos (EJA), em todo o Estado,
podem ser feitas em qualquer es-
cola estadual ou municipal.

Para fazer o cadastro, basta o
responsável pelo estudante inte-
ressado comparecer a uma escola
pública e fornecer nome completo
do candidato, data de nascimento,
endereço residencial e telefone
para contato. É recomendável le-
var a certidão de nascimento e o

comprovante de residência.
Esse período de matrícula é

destinado somente aos estudan-
tes que estão fora da rede pública
e que não se inscreveram durante
a chamada escolar antecipada,
realizada no segundo semestre do
ano passado. Não precisam se ca-
dastrar alunos que já estavam
matriculados em escolas esta-
duais ou municipais em 2012.
Nesse caso, a rematrícula na rede
pública ocorre automaticamente.

Até o dia 29 deste mês, os res-
ponsáveis pelos alunos que mu-
daram de endereço após a efetiva-
ção da inscrição para este ano de-
verão dirigir-se à escola mais

próxima da nova residência, mu-
nidos de documento que compro-
ve a mudança, para que seja feito
o deslocamento da matrícula.
Após o início das aulas, no dia 1º
de fevereiro, será aberto o proces-
so de transferências, realizado ao
longo de todo o ano. Para a trans-
ferência será dada prioridade aos
alunos que comprovadamente
mudaram de endereço (após o tér-
mino do período de deslocamento
ou no decorrer do ano) e, no caso
do Ensino Médio, a jovens que
trabalham. Solicitações de trans-
ferência para escolas de preferên-
cia poderão ser atendidas caso ha-
ja disponibilidade de vaga.


