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O contribuinte de Ponta Grossa que tem dúvida sobre o valor do IPTU 2020 agora pode 
entrar com o pedido de revisão pela internet. Nessa semana, a Prefeitura disponibilizou 
um sistema on-line para abertura do processo e evitar que o cidadão vá 
presencialmente até a Praça de Atendimento.
 
O pedido pode ser aberto pelo site da Prefeitura, informando os dados do cadastro 
imobiliário e anexos pertinentes a revisão. “Estamos há algumas semanas trabalhando 
neste sistema, com o propósito principal de agilizar o trâmite do pedido de revisão, para 
que a análise possa ser  feita mais rápido e seja emitida uma guia para o pagamento do 
tributo dentro do exercício financeiro com informações atualizadas, seja do vencimento 
ou do valor. O contribuinte que discordar do valor lançado, poderá solicitar a revisão do 
IPTU online, de forma muito mais cômoda”, avalia o secretário da Fazenda, Cláudio 
Grokoviski.
 
Segundo o município, o IPTU deste ano teve reajuste de pouco mais de 3%. Mas o 
georreferenciamento feito em 2019 alterou 18 mil cadastros imobiliários. O 
levantamento permitiu identificar ampliações e reformas não reportadas ao Cadastro 
Técnico Municipal desde a última atualização, em 2015, mas também alterações que 
podem enquadrar o imóvel em alíquota diferente para o cálculo do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU).
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O  georreferenciamento de Ponta Grossa  identificou divergências referente a metragem 
do imóvel, com ampliações que chegam a 60% da área que constava no cadastro 
anterior, e também alterações nas características do imóvel, como número de 
pavimentos, tipo da edificação, existência de muro ou calçada, por exemplo, 
características que impactam na base de cálculo através do valor venal ou da alíquota.
 
O mapeamento teve início no começo de 2019, contemplando cerca de 153 mil imóveis 
no município.
 
O pedido de revisão do IPTU online pode ser feito pelo link abaixo: 
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/protocolo/aberturaProcessoExterno
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