Outubro de 2021
3ª Edição

APRESENTAÇÃO

A

edição número III do Boletim de Movimento Econômico, elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda de

Niterói – SMF, traz dados relativos ao 3º trimestre de 2021. O trabalho, resultante de uma pesquisa econômica interna,
apresenta de forma analítica os principais indicadores relativos à arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS e à emissão de Notas Fiscais do município, nos mais variados setores.
Sua elaboração conta com a participação de técnicos do Subsecretaria de Receita, órgão da SMF responsável por
todos os dados utilizados no boletim. O documento constitui-se num importante aliado a empresários e comerciantes da
cidade, com diagnóstico sobre as tendências do setor econômico local.
O trabalho é elaborado e coordenado pela Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPLAN da
SMF.
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OBJETIVOS E PREMISSAS DESTE BOLETIM
1 Realizar análise trimestral da movimentação econômica e do comportamento da arrecadação do
ISS no 3º trimestre de 2021, de 2020 e 2019;

2 Gerar breve comparativo trimestral entre 2021, 2020 e 2019, a partir do estudo do volume de
operações sujeitas ao ISS realizadas pelos contribuintes niteroienses com base nos documentos
fiscais eletrônicos emitidos;
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Apresentar retrato da cidade, por bairro, no que diz respeito ao ISS pago pelos contribuintes e à

quantidade de notas fiscais emitidas.
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NOTA TÉCNICA

N

o boletim divulgado para o primeiro trimestre de 2021, a

Logo, quando se fala em emissão de notas fiscais, o melhor regime

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF utilizou dados de emissão de

para verificar a movimentação econômica é o de competência, o que

notas fiscais eletrônicas e de arrecadação de ISS tendo por base o

motiva a revisão do critério para os meses subsequentes. No

regime de caixa. Isto quer dizer que foram disponibilizados os dados

entanto, os dados de arrecadação de ISS devem manter a relação

de notas fiscais efetivamente pagas nos meses de janeiro a março,

com o regime de caixa, porque evidenciam a capacidade de

que refletiram na arrecadação de ISS pago naquele trimestre. Ocorre

pagamento do ISS pelas empresas nos meses analisados. A

que, em revisão dos critérios, percebemos que o regime de caixa

comparação entre

não é o mais adequado para aferir o número de notas fiscais

determinado setor tem um número alto de notas fiscais emitidas, mas

emitidas a cada trimestre. Isto porque, principalmente em virtude da

com um retorno baixo em pagamento de ISS, talvez por um

pandemia de Covid-19, os vencimentos do ISS estão muito

problema de liquidez das empresas integrantes. Por estes motivos,

deslocados do mês em que os serviços foram efetivamente

optamos por evidenciar as emissões de notas fiscais por regime de

prestados.

competência (referentes a serviços prestados no mês/trimestre

os números pode, inclusive, indicar

que

maior

analisado) e os pagamentos de ISS por regime de caixa

correspondência com a movimentação econômica, já que notas

(considerando o efetivo ingresso de receitas de ISS no mês

fiscais quantificadas são referentes ao mês da prestação efetiva dos

analisado).

O

regime

serviços.

de

competência,

a

nosso

ver,

possui
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VOLUME DE NFS-E EMITIDAS NO
3º TRIMESTRE DE 2021

EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS

A

análise dos gráficos mostra a evolução do movimento econômico

do Município (Niterói) ao longo do último trimestre, baseada no volume de
Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) emitidas.
A opção em demonstrar o 3º trimestre de 2021, comparando-os com os
mesmos períodos dos anos de 2020 e 2019, justifica-se pela possibilidade
de verificação do impacto atual da pandemia de Covid-19 na
movimentação da economia da localidade e a capacidade de recuperação
do município.
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Pela análise do Gráfico 1, percebe-se que no 3º trimestre

GRÁFICO 1

Quantidade Trimestral de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
em Niterói
Consolidado 3º Trimestre de 2019 – 2020 – 2021

2021 o movimento econômico oscilou significativamente
para cima (+24,9%), comparado com o mesmo período de
2020. No comparativo do 3º trimestre de 2019 versus
2020, verifica-se queda de -3,31% na quantididade de
notas emitidas, fluxo decorrente dos efeitos da pandemia.

1.787.261
Importante lembrar que durante o 3º trimestre de 2020 a
1.479.571

economia nacional começou a dar sinais de reação,

1.430.580

sentindo os efeitos do auxílio emergencial, que começou

VARIAÇÃO

a ser pago em meados de abril/2020. Em decorrência

+ 24,9%

VARIAÇÃO

- 3,31%

disso, a variação negativa entre o 3º trimestre de 2019 e
2020 foi menor daquela observada no trimestre anterior
(2º trimestre) , quando beirou 30% de queda na emissão

de notas fiscais (vide 2ª edição deste Boletim).
Além disso percebe-se, no confrontando entre o 3º
3º Trimestre 2019

3º Trimestre 2020

3º Trimestre 2021
Regime de Competência*

trimestre de 2019 e de 2021, um incremento de em
+20,79% em volume de emissão de documentos fiscais.
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GRÁFICO 2

Quantidade Mensal de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói
Consolidado 3º Trimestre de 2021

609.430

O Gráfico 2 mostra a quantidade mensal de Notas Fiscais emitidas no 3º
trimestre de 2021. Nele, é possível observar leve aumento (+2,57%) de

VARIAÇÃO

julho para agosto/2021; e ligeira queda (-4,2%) de agosto para

+ 2,57%

setembro/2021.

594.104

Durante o mês de agosto/2021 foram emitidas mais de 600 mil Notas
VARIAÇÃO

Fiscais Eletrônicas em Niterói. O volume total de operações diárias

- 4,2%
583.727

considerando todos os segmentos econômicos alcançou uma média diária
de 20 mil documentos emitidos, valor 2,58% maior que o mês

imediatamente anterior (julho/2021).
Os números de agosto/2021 constituem o melhor resultado da série
histórica deste Boletim e dos registros encontrados no banco de dados da
jul/21

ago/21

set/21

Secretaria Municipal de Fazenda, datados de 2012.

Regime de Competência*
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GRÁFICO 3

Quantidade Mensal de Notas Fiscais Emitidas
Consolidado mensal e trimestral de janeiro/2021 a setembro/2021 (9 meses) | Todos os Segmentos Econômicos

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

+10,2%

+5,5%
1.535.141
1º Trimestre 2021

1.620.593

1.787.261

2º Trimestre 2021

3º Trimestre 2021

O Gráfico 3 mostra o consolidado mensal e

trimestral do volume de notas fiscais emitidas
576.195

504.786

538.747
491.608

594.104

609.430

558.630

em 2021. Em análise, é possível verificar que o
583.727

pior desempenho do ano foi em abril/2021,
seguido

485.768

de

fevereiro/2021

–

meses

de

recrudescimento de nova onda de Covid-19,
provocando uma deterioração rápida do quadro
econômico.
No entanto, essa desaceleração começa a ficar
para trás a partir de maio/2021, o que coaduna

com o comportamento 3º trimestre (+10,2%) e
do 2º trimestre (+5,5%).
jan/21

fev/21

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

set/21

Regime de Competência*
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GRÁFICO 4

Quantidade Mensal de Notas Fiscais Emitidas
Consolidado mensal de julho/2020 a setembro/2021 (15 meses) | Todos os Segmentos Econômicos

1.787.261

A análise do Gráfico 4 mostra a evolução mensal do

3º Trimestre 2021

movimento econômico de Niterói ao longo dos últimos

1.690.640
4º Trimestre 2020

15 meses, baseado no montante de transações
realizadas com Notas Fiscais Eletrônicas.

587.953

576.318
526.369

499.201 501.771

504.786 491.608

576.195 558.630

538.747

594.104 609.430 583.727

Percebe-se gradual e consistente recuperação até
setembro/2021 – não obstante as quedas pontuais
mencionadas na página 9.

485.768

429.536

Neste período de 15 meses, agosto/2021 alcançou a

maior média diária de 19.659 mil documentos emitidos,
valor 2,58% maior que o mês imediatamente anterior
(julho/2021 com 19.164 emissões/dia). Em seguida
aparece outubro/2020 com 18.966 emissões/dias.

Ademais, na série de 15 meses ao lado, os trimestres
jul/20

ago/20

set/20

out/20

nov/20

dez/20

jan/21

fev/21

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

set/21

com maior volume de Notas Fiscais emitidas foram o 3º
Trimestre 2021, seguindo do 4º Trimestre 2020.

Regime de Competência*
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GRÁFICO 5

Variação 2021-2020

TOP 15 Setores - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas em Niterói
Variação Percentual do 3º Trimestre 2021 / 3º Trimestre 2020 | Setores que mais emitem NFs

+89%

+89%
-6%
-4%
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas
Atividade imobiliária

Outras atividades de serviços pessoais

1%

De acordo com o Gráfico 5, dos 15 setores que mais

7%

emitiram Nota Fiscal Eletrônica no 3º trimestre de 2021,

10%

Comércio varejista

10%

Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria
Educação
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes
Atividades dos serviços de tecnologia da informação
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas
Atividades de atenção à saúde humana
Atividades de prestação de serviços de informação
Atividades esportivas e de recreação e lazer

Outras atividades de
serviços pessoais

Seguros, resseguros, previdência complementar e
planos de saúde

Alojamento

Serviços especializados para construção

Atividades esportivas
e de recreação e lazer

-6%

apenas dois geraram menos documentos fiscais ao
compararmos com o mesmo período de 2020. Os setores

13%

de “Atividades de prestação de serviços de informação”

15%

com +87% e “Atividades esportivas e de recreação e lazer”

20%

com +89% foram os que mais expandiram.

26%
O

39%

setor

de

“Seguros,

resseguros,

previdência

complementar e planos de saúde” teve a segunda maior

45%

queda (-4%) entre os 15 maiores setores. Essa diminuição

49%

já vem sem observada nas duas edições anteriores deste

87%
89%
Regime de Competência*

Boletim: -2,7% no 1º Trimestre/2021; e -3% no 2º
Trimestre, na comparação com os mesmos períodos de
2020.
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COMPORTAMENTO ARRECADAÇÃO
DE ISS NO 3º TRIMESTRE DE 2021

ARRECAÇÃO DE ISS

Nesta seção é analisada a arrecadação de ISS no 3º trimestre de 2021,
considerando os setores a que as empresas contribuintes pertencem. Para fins
comparativos, são utilizados os anos de 2020 e 2019.
A opção em demonstrar os meses de julho a setembro de 2021, comparando-os

com os mesmos períodos dos anos de 2020 e 2019, justifica-se pela possibilidade
de verificação do impacto atual da pandemia de Covid-19 na movimentação da
economia da localidade.
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Observa-se, no Gráfico 6, os sete setores que mais

GRÁFICO 6

contribuiram para a arrecadação de ISS no 3º

TOP 7 Setores de Maior Arrecadação de ISS em Niterói
+ Atividades dos serviços de tecnologia da informação

trimestre de 2021 + Atividades dos serviços de
tecnologia da informação. “Atenção à Saúde Humana”

Consolidado do 3º Trimestre de 2021 | Setores com maior arrecadação

é o setor que mais recolheu ISS para os cofres
municipais no período, assim como no 1º e 2º
trimestre deste ano.

R$ 17.645.565,10
o

O top dois - “Atividades de Naval / Óleo e Gás” permanece o mesmo do 1º e do 2º trimestre.
o

Em

terceiro

lugar

“Armazenamento

e

aparece

a

atividades

atividade

de

auxiliares

dos

transportes”, que ocupou no 1º e do 2º trimestre a

R$ 8.947.097,12

quarta

posição.

Tendo,

portando,

melhorado

a

performance neste período de análise.
R$ 4.742.581,19

R$ 2.861.672,37

R$ 3.409.335,50

“Educação”, que ocupava a quinta posição no 1º

R$ 2.571.303,64

trimestre e a terceira no 2º trimestre, atualmente é a

R$ 2.744.999,18

R$ 2.179.940,54

sexta atividade que mais recolhe ISS no Município.
No que se refere às “Atividades dos serviços de

Atividades de
atenção à saúde
humana

Naval/Oléo e
Gás

Armazenamento Serviços de
Manutenção,
e atividades
arquitetura e
reparação e
auxiliares dos
engenharia;
instalação de
transportes
testes e análises máquinas e
técnicas
equipamentos

Educação

Atividades dos
serviços de
tecnologia da
informação

Comércio
varejista

tecnologia da informação”, nota-se que o segmento
aparece em sétima colocação; e vem apresentando
representativos incrementos para a arrecadação de

ISS, conforme de vê na Tabela 1 a seguir.
Regime de Caixa*
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TABELA 1

Top 15 - Arrecadação ISS em Niterói por Setor
Consolidado 3º Trimestre 2021 - 2020 – 2019 | Setores com maior arrecadação

3º Trimestre
2019

Grupo
Atividades de atenção à saúde humana
R$
Setor Óleo & Gás (Atividades de apoio à extração de minerais +
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico)
R$

3º Trimestre
2020

3º Trimestre
2021

Variação
percentual
2021/2019

Variação
percentual
2021/2020

11.680.747,69

R$

10.655.996,13

R$

17.645.565,10

51%

66%

4.870.075,77

R$

6.579.577,63

R$

8.947.097,12

84%

36%

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

R$

2.857.546,79

R$

2.077.900,37

R$

4.742.581,19

66%

128%

Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e
equipamentos

R$

1.581.383,35

R$

1.717.045,91

R$

3.409.335,50

116%

99%

R$

1.609.362,01

R$

1.274.147,51

R$

2.861.672,37

78%

125%

Educação

R$

3.246.914,25

R$

3.136.444,83

R$

2.744.999,18

-15%

-12%

Atividades dos serviços de tecnologia da informação

R$

1.275.537,65

R$

1.738.316,85

R$

2.571.303,64

102%

48%

Comércio varejista

R$

114.858,61 R$

277.737,84

R$

2.179.940,54

1798%

685%

Transporte aquaviário
R$
Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços
prestados às empresas
R$
Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de
saúde
R$

669.943,53 R$

771.916,92

R$

1.882.669,40

181%

144%

875.034,93 R$

926.034,07

R$

1.521.425,45

74%

64%

883.699,10 R$

724.554,68

R$

1.467.922,47

66%

103%

R$

1.173.489,99 R$

993.494,94

R$

1.189.960,16

1%

20%

R$

1.303.440,08

R$

1.197.031,08

R$

1.023.494,65

-21%

-14%

Serviços especializados para construção
Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão
empresarial
Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros,
previdência complementar e planos de saúde

R$

846.679,22 R$

783.897,61

R$

1.008.591,92

19%

29%

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas

R$

646.578,17 R$

372.623,56 R$

957.510,53

48%

157%

Regime de Caixa*
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A Tabela 1 apresenta os 15 de setores que mais

Os grupos de atividades que revelaram os maiores

contribuíram para arrecadação de ISS em Niterói, no 3º

crescimentos, confrontando o 3º trimestre de 2020 com o

trimestre de 2021. Para fins de análise, cotejamos com os

mesmo período de 2021, vemos: (a) Comércio varejista

valores recolhidos no mesmo período de 2020 e 2019.

com + 685%; (b) Comércio e reparação de veículos

Ao confrontar os três períodos em análise ( 2019 - 2020 –
2021), constata-se que apenas o setor “Educação” e as
“Atividades de sedes de empresas e de consultoria em
gestão empresarial” tiveram desempenho negativo. Tal
arrefecimento

não

parece

ser

sido

causado

pela

pandemia, uma vez que o declínio vem se manifestando
desde 2019 em ambos os setores.

automotores e motocicletas com +157%; (c) Transporte
aquaviário com +144%; (d) Armazenamento e atividades
auxiliares dos transportes com +128%; e (e) Manutenção,
reparação e instalação de máquinas e equipamentos com

+125%.
Diferentemente do resultado do 2º trimestre, que houve
decréscimo na arrecadação de oito dos quinze principais
setores, neste 3º trimestre apenas dois apresentaram

O setor varejista teve o melhor resultado da série,

comportamento pior.

ostentando um aumento de +1798% de 2019 para 2021. A
receita com a atividade do varejo niteroiense chegou a um
volume médio diário, neste 3º trimestre, de R$ 23,6 mil por

NOTAS EXPLICATIVAS:

1.
2.

dia. No mesmo período de 2020, o volume médio diário
arrecadado era de R$ 3 mil por dia.

3.
4.

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas: design, tradução, decoração de interiores,
intermediação de serviços (com destaque agenciamento de embarcações) corretagem.
Atividades de prestação de serviços de informação: serviços TI, informática, internet e
provedores.
Armazenamento e atividades auxiliares de transportes: carga e descarga (principalmente
portuária); concessionárias de ponte e barcas; estacionamento; operação de terminais; armazéns.
Naval/Oléo e Gás: contemplam neste grupo as atividade de “Fabricação de produtos de borracha e
de material plástico” e “Atividades de apoio à extração de minerais”.
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COMPORTAMENTO
DO
MOVIMENTO ECONÔMICO
POR BAIRRO

MOVIMENTO ECONÔMICO DOS BAIRROS

N

esta seção é analisada a arrecadação e o volume de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) emitidas

do Imposto Sobre Serviços (ISS) no 3º trimestre de 2021, considerando os bairros e os setores a que
as empresas contribuintes pertencem.
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GRÁFICO 7

TOP 7 Bairro - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas por Bairro
Consolidado do 3º Trimestre de 2021 | Bairros que mais emitem NFs

O Gráfico 7 apresenta os sete bairros de Niterói que
mais emitiram Notas Fiscais na cidade durante o
3º Trimestre.

887.099

A seguir, nos Gráficos 8 e 9, apresentamos os setores
mais

significativos

na

composição

dos

montantes

absolutos de notas fiscais emitidas no bairros Centro e
Icaraí.
o

Em tempo, anuncia-se que em Itaipu “Outras atividades

347.953

profissionais, científicas e técnicas” e “Armazenamento e
atividades auxiliares dos transportes” equivalem a 67,7%

178.329
80.139
Centro

Icaraí

Itaipu

Fonseca

do movimento econômico da localidade.

49.249

36.055

29.950

Santa Rosa

Piratininga

São Francisco
Regime de Competência*

No Fonseca, “Atividades de atenção à saúde humana” e
“Educação” refletem 58,3% da dinâmica realizada no
bairro no período analisado.
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GRÁFICO 8 e 9

TOP 1 e 2 - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas por Bairro Segregado por Atividade
Consolidado de junho a setembro de 2021 | Bairros que mais emitem NFs

Centro

18,8%

Icaraí

28,6%

26,7%

18,8%

4,9%
7,2%

8,9%
9,0%
o

17,8%

8,6%

13,5%

12,0%
12,4%

Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde

12,7%

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes
Atividades de atenção à saúde humana
Atividades de prestação de serviços de informação

Outras atividades de serviços pessoais

Educação
Educação
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes
Atividades de atenção à saúde humana

Atividades esportivas e de recreação e lazer
Comércio varejista

Outras atividades de serviços pessoais
Outros
Outros

Ambos os gráficos utilizaram o Regime de Competência*
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O Gráfico 10 apresenta os sete bairros que
mais contribuíram para o recolhimento de

GRÁFICO 10

ISS

TOP 7 Bairros - Arrecação de ISS em Niterói de Niterói
Consolidado do 3º Trimestre de 2021 | Bairros que mais emitem NFs

na

cidade

no

período

apurado

(3º Trimestre/2021).
A

seguir,

nos

apresentamos

Gráficos
os

11

principais

e

12,

setores

responsáveis pela composição dos números
ao lado, ou seja, as atividades econômicas
do Centro e da Ilha da Conceição que mais
R$ 21.608.961,00

pagaram ISS ao Município.

Em tempo, anuncia-se que em Icaraí as
“Atividades de atenção à saúde humana” e

R$ 15.153.555,00

as “Atividades dos serviços de tecnologia da

o

informação” representaram 68% da dinâmica
da localidade.

R$ 9.030.360,00

No Barreto, as atividades de “Manutenção,
reparação e instalação de máquinas e
R$ 3.484.262,00
R$ 2.074.475,00 R$ 1.894.861,00

R$ 1.881.185,00

equipamentos”
atividades

Centro

Ilha da Conceição

Icaraí

Barreto

São Domingos

Fonseca

São Francisco
Regime de Caixa*

e

auxiliares

“Armazenamento
dos

e

transportes”

corresponderam a 56% do ISS pago pelos
contribuintes da microrregião.
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GRÁFICO 11 e 12

TOP 1 e 2 - Bairros de Niterói em Recolhimento de ISS Segregado por Atividade
Consolidado do 3º Trimestre de 2021 | Bairros que mais recolhem ISS

2,4%

Centro

Ilha da Conceição
28,4%

3,1%

11,4%

32,8%

34,6%
12,0%
5,4%
6,8%
o

12,1%

10,0%
6,8%

24,4%

9,8%
Atividades de apoio à extração de minerais

Atividades de atenção à saúde humana
Comércio varejista

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
Transporte aquaviário

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas
Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes
Atividades dos serviços de tecnologia da informação
Educação
Outros

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Outros
Ambos os gráficos utilizaram o Regime de Caixa*
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