Janeiro de 2022
4ª Edição

APRESENTAÇÃO

A

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

Fazenda de Niterói – SMF, traz dados relativos ao 4º 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 4º 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;

3

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 os números pode, inclusive, indicar que

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, a partir do Boletim de Movimento Econômico do 2º

prestados.

trimestre de 2021, por evidenciar as emissões de notas fiscais por
maior

regime de competência (referentes a serviços prestados no

correspondência com a movimentação econômica, já que notas

mês/trimestre analisado) e os pagamentos de ISS por regime de

fiscais quantificadas são referentes ao mês da prestação efetiva dos

caixa (considerando o efetivo ingresso de receitas de ISS no mês

serviços.

analisado).

O

regime

de

competência,

a

nosso

ver,

possui
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VOLUME DE NFS-E EMITIDAS NO
4º 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 4º trimestre de 2021, comparando-o 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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GRÁFICO 1

Quantidade Trimestral de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
em Niterói
Consolidado 4º Trimestre de 2019 – 2020 – 2021

Pela análise do Gráfico 1, percebe-se que no 4º trimestre
2021 o movimento econômico cresceu na ordem de

+22,6%

+12,2%, comparado com o mesmo período de 2020.

1.897.872
No comparativo do 4º trimestre de 2019 versus 2020, não

1.690.979

obstante os efeitos da pandemia de Covid-19, verificou-se

1.547.376
VARIAÇÃO
VARIAÇÃO

+ 9,2%

VARIAÇÃO

incremento de +9,2% na quantididade de notas emitidas.

+ 12,2%

Naquele momento, a economia nacional começava a dar
sinais

de

reação,

sentindo

os

efeitos

do

auxílio

emergencial, que começou a ser pago em meados de
abril/2020.
No mais, na comparação entre o 4º trimestre de 2019 e de
2021, notou-se aumento de +22,6% em volume de emissão
de documentos fiscais – resultado acima do patamar pré2019
4º Trimestre
de

2020
4º Trimestre
de

2021 de
4º Trimestre

2019

2020

2021

pandêmico.

Regime de Competência*
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GRÁFICO 2

Quantidade Mensal de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói
Consolidado 4º Trimestre de 2021

669.639

O Gráfico 2 mostra a quantidade mensal de Notas Fiscais emitidas no 4º
trimestre de 2021. Nele, é possível observar notável aumento (+9,3%) de

VARIAÇÃO

novembro para dezembro/2021; e ligeira queda (0,005%) de outubro para

novembro/2021.
VARIAÇÃO

+ 9,3%

Durante dezembro/2021 foram emitidas cerca de 670 mil Notas Fiscais

VARIAÇÃO

Eletrônicas em Niterói. Nesse mês, o volume total de operações diárias,

- 0,005%
615.761

considerando todos os segmentos econômicos, alcançou uma média de

612.472

21.601 documentos emitidos.
Ademais, os números de dezembro/2021 constituem o melhor
resultado da série histórica deste Boletim e dos registros encontrados
no banco de dados da Secretaria Municipal de Fazenda, datados de 2012
Outubro
Outubro/2021

Novembro
Novembro/2021

Dezembro
Dezembro/2021

– ultrapassando o resultado de agosto/2021, até então o mais expressivo.

Regime de Competência*
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GRÁFICO 3

Quantidade Trimestral de Notas Fiscais Emitidas
Consolidado trimestral de janeiro a dezembro/2021 (4 trimestres) | Todos os Segmentos Econômicos

1.897.872

1.795.975

O Gráfico 3 mostra o consolidado trimestral do volume de

1.642.767
1.538.593

notas fiscais emitidas em 2021. Em análise, é possível
VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

+6,7%

+9,3%

+5,6%

verificar que o 4º Trimestre teve o melhor desempenho do
ano, seguido do 3º Trimestre.

De outra forma, se vê que o volume de serviços prestados
em Niterói cresceu +23,3% no 4º Trimestre de 2021, na
comparação com o 1º Trimestre de 2021.
Ao que parece, seguindo a tendência nacional, o setor vem
se recuperando das perdas acumuladas ocasionadas pela
pandemia de Covid-19.
1º Trimestre de
2021

2º Trimestre de
2021

3º Trimestre de
2021

4º Trimestre de
2021

Regime de Competência*
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GRÁFICO 4

Quantidade Mensal de Notas Fiscais Emitidas
Consolidado mensal e trimestral de janeiro/2020 a dezembro/2021 (24 meses) | Todos os Segmentos Econômicos
A análise do Gráfico 4 mostra a evolução mensal do movimento econômico de Niterói ao longo dos últimos 24 meses, baseado no montante de transações
realizadas com Notas Fiscais Eletrônicas. O 4º Trimestre 2021 apresentou o melhor desempenho da série ora analisada, tendo o mês de dezembro/2021
puxado esse resultado positivo.

Observa-se que nos meses de março a junho de 2020 o movimento econômico oscilou para baixo, coincidindo com os primeiros meses da pandemia do
Covid-19, em que parte do comércio, indústria e serviços fecharam as portas total ou parcialmente. A partir de julho de 2020 ensaiou-se uma recuperação
econômica que atingiu o ápice daquele ano no mês de outubro/2020. Contudo, o gradual aumento é interrompido nos primeiros meses de 2021, quando o
volume de operações geradoras de ISS teve redução. Esse período foi marcado pelo início da vacinação no Brasil, o que proporcionava boas perspectivas
de recuperação da economia, mas também pelo surgimento de novas variantes do vírus causador da Covid-19, o que gerou preocupações sobre a possível
maior propagação e gravidade dos casos, culminando com novo e curto período de maiores restrições em meados de abril/2021.
669.639
588.013
512.277

477.734

499.257 501.837
438.407

576.549
526.417

505.557 492.353

615.761 612.472
611.966
588.675
580.162 574.720 595.334

540.683
487.885

429.556
366.296
296.014 311.211

jan/20

fev/20

mar/20
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mai/20
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ago/20
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abr/21

mai/21
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dez/21

10

GRÁFICO 5

Quantidade Trimestral de Notas Fiscais Emitidas
Consolidado mensal e trimestral de janeiro/2020 a dezembro/2021 (24 meses) | Todos os Segmentos Econômicos

1.897.872
1.795.975
1.690.979

A partir da análise do Gráfico 5 é possível notar

1.642.767
1.538.593

que a desaceleração começa a ficar para trás a

1.430.650

1.428.418

partir

do

2º

trimestre

de

2021,

resultado

alavancado pelos meses de maio e junho/2021.
973.521

Ademais, observa-se que o 4º Trimestre 2021

obteve a maior média diária de NFs emitidas
(21.087); já o 2º Trimestre de 2020, período de
coincide com os primeiros meses da pandemia do
Covid-19, obteve a pior média diária (10.816).
1º Tri
2020

2º Tri
2020

3º Tri
2020

4º Tri
2020

1º Tri
2021

2º Tri
2021

3º Tri
2021

4º Tri
2021

Regime de Competência*
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GRÁFICO 6

Variação 2021-2020

TOP 15 Setores - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas em Niterói
Variação Percentual do 4º Trimestre 2021 / 4º Trimestre 2020 | Setores que mais emitem NFs

+89%

Grupo

Atividades de
prestação de serviços
de informação

∆ Percentual
4º Trimestre 2021 / 4º Trimestre 2020

-39%

+81%

Outras atividades
profissionais,
científicas e técnicas

Atividades de prestação de serviços de informação
Atividades dos serviços de tecnologia da informação

81%
48%

De acordo com o Gráfico 6, dos 15 setores que mais

Atividades esportivas e de recreação e lazer

39%

emitiram Nota Fiscal Eletrônica no 4º trimestre de 2021,

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

30%

apenas quatro geraram menos documentos fiscais ao

Educação
Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria

16%
13%

Atividades imobiliárias

12%

positiva desde que iniciou-se a elaboração deste Boletim,

Serviços especializados para construção

11%

em janeiro de 2021, despontando entre as principais

Comércio varejista

8%

atividades no quesito comparação percentual evolutiva no

Alojamento
Comércio e reparação de veículos automotores e
motocicletas
Outras atividades de serviços pessoais
Seguros, resseguros, previdência complementar e
planos de saúde
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas

4%

período ora analisado.

Regime de Competência*

18%

compararmos com o mesmo período de 2020. O setor de

“Atividades de prestação de serviços de informação”
(+81%) já vem apresentando significa variação percentual

-3%
-5%

Já “Outras atividades profissionais, científicas e técnicas”,

-6%
-39%

Trimestre 2021 (-39%), vinha apresentando, em todos os

que obteve

variação percentual negativa

neste 4º

outros trimestres de 2021, variação percentual positiva no
quesito geração de documentos fiscais.
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COMPORTAMENTO ARRECADAÇÃO
DE ISS NO 4º TRIMESTRE DE 2021

ARRECAÇÃO DE ISS

N

esta seção é analisada a arrecadação de ISS no 4º 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 outubro a dezembro 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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GRÁFICO 7

Arrecadação de ISS em Niterói – em milhões
Consolidado Mensal de janeiro/2020 a dezembro/2021 (24 meses) | Todos os Segmentos Econômicos
O Gráfico 7 apresenta os valores arrecadados pelo Tesouro Municipal de janeiro/2020 a dezembro/2021. Nele, observa-se queda acentuada de abril a
junho/2020, meses iniciais da pandemia do Covid-19, período que afetou fortemente o setor de serviços em razão das restrições à circulação de pessoas.

Além disso, nota-se picos de arrecadação, sobretudo, nos meses de março e setembro/201; e momentos de queda brusca, como em maio/2021.
Cumpre registrar que esses movimentos relacionam-se com a Resolução 1º/SMF/2021, normativo que alterou as datas de vencimento para pagamento do
ISS pelos contribuintes. Desse modo, é possível verificar, por exemplo, que não houve vencimento do imposto mensal em Niterói entre abril e junho/2020,
prazo que foi diferido para os meses que se seguiram – o que justifica os expressivos números em março e setembro/2021, período que reuniu vencimentos
de competências anteriores.VARIAÇÃO
42

Regime de Caixa*
Valores nominais**

33,7
30,2
28
24,4

25

24,5

10,3

11,3

26,3

24,5

23,7

24,5

25,6

32

34,4

29,4

26,8

26

25,9

32,5

23,8

12,8
9,4

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

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 out/21 nov/21 dez/21
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GRÁFICO 8

Arrecadação de ISS em Niterói – em milhões
Consolidado Anual – 2021, 2020 e 2019 | Todos os Segmentos Econômicos

+19,5%

O Gráfico 8 apresenta o consolidado anual da
363,4

arrecadação de ISS em Niterói.

O ISS apresentou forte alta em 2021, especialmente

304
277

no segundo semestre, impulsionado pela retomada

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

-9,1%

+ 31,1%

econômica e pela alta inflação do período, com
aumento real na casa dos 18%.

o

Ainda não se verifica nenhum efeito da nova
variante da Covid-19 (OMICRON) na arrecadação
de ISS de Niterói. Entretanto, enquanto não houver
uma

recuperação

consistente

da

atividade

econômica, é possível que fiquemos vulneráveis ao
1

2019

2

2020

3

2021

surgimento de novas “cepas” com reflexo direto na
arrecadação dos impostos ligados ao consumo.

Regime de Caixa*
Valores nominais**
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GRÁFICO 9

TOP 6 Setores de Maior Arrecadação de ISS em Niterói – em milhões
Consolidado Anual| Setores com maior arrecadação

Atividades dos serviços de
tecnologia da
informação

R$ 8.243.768,46

Observa-se, no Gráfico
9, os seis setores que

o

Educação

mais contribuiram para a

R$ 10.461.379,06

arrecadação
Serviços de arquitetura e
engenharia; testes e análises
técnicas
Armazenamento e atividades
auxiliares dos transportes

de

ISS

durante todo o ano de
R$ 11.718.365,74

2021.
“Atenção

à

Saúde

Humana” é o setor que

R$ 12.877.177,89

mais recolheu ISS para
Naval / Óleo & Gás

os cofres municipais no

R$ 31.862.122,02

período.
Atividades de atenção à
saúde humana
Regime de Caixa*
Valores nominais**

R$ 55.477.010,88
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GRÁFICO 10

Observa-se, no Gráfico 10, os sete

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

setores que mais contribuiram para a
arrecadação de ISS no 4º trimestre de

Consolidado do 4º Trimestre de 2021 | Setores com maior arrecadação

2021

+

Atividades

dos

serviços

de

tecnologia da informação. “Atenção à
Saúde Humana” é o setor que mais

o

recolheu ISS para os cofres municipais no
R$ 15.636.275,55

período, assim como no 1º, 2º e 3º

o

trimestre de 2021.
O top dois – “Atividades de Naval / Óleo e
Gás” – também permanece o mesmo,
assim como no 1º, 2º e 3º trimestre 2021.

R$ 6.877.707,72

No que se refere às “Atividades dos
R$ 3.087.771,33 R$ 3.036.632,52 R$ 2.741.734,11
R$ 2.547.809,27 R$ 2.159.969,74
R$ 1.994.750,36

serviços de tecnologia da informação”,
nota-se que o segmento aparece em

Atividades de
atenção à saúde
humana

Regime de Caixa*
Valores nominais**

Naval / Óleo & Gás

Serviços de
Armazenamento e
arquitetura e
atividades auxiliares
engenharia; testes e dos transportes
análises técnicas

Educação

Manutenção,
reparação e
instalação de
máquinas e
equipamentos

Atividades dos
serviços de
tecnologia da
informação

Comércio varejista

sétima colocação; mas vem apresentando

representativos

incrementos

para

a

arrecadação de ISS, conforme de vê na
Tabela 1 a seguir.
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TABELA 1

Top 15 - Arrecadação ISS em Niterói por Setor
Consolidado 4º Trimestre 2021 - 2020 – 2019 | Setores com maior arrecadação
∆ Percentual
2021/2019

∆ Percentual
2021/2020

R$ 11.204.343,07 R$ 11.066.822,34 R$ 15.636.275,55
R$ 3.769.581,65 R$ 8.529.445,90 R$ 6.877.707,72

40%
82%

41%
-19%

R$

1.460.398,15

R$

1.479.807,07

R$

3.087.771,33

111%

109%

R$

2.877.809,89

R$

2.162.298,43

R$

3.036.632,52

6%

40%

Educação
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e
equipamentos
Atividades dos serviços de tecnologia da informação

R$

3.283.378,96

R$

3.713.056,40

R$

2.741.734,11

-16%

-26%

R$

1.198.614,36

R$

1.211.917,77

R$

2.547.809,27

113%

110%

R$

1.399.334,32

R$

1.834.739,18

R$

2.159.969,74

54%

18%

Comércio varejista

R$

94.748,73

R$

110.415,73

R$

1.994.750,36

2005%

1707%

Transporte aquaviário

R$

675.739,91

R$

635.896,50

R$

1.869.303,64

177%

194%

Serviços especializados para construção
Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão
empresarial
Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de
saúde
Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros,
previdência complementar e planos de saúde
Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros
serviços prestados às empresas
Transporte terrestre

R$

1.330.983,23

R$

1.083.190,81

R$

1.206.058,88

-9%

11%

R$

1.409.490,28

R$

765.836,98

R$

1.200.131,89

-15%

57%

R$

1.029.355,00

R$

1.035.257,55

R$

1.064.453,59

3%

3%

R$

1.060.650,93

R$

846.015,46

R$

1.012.261,20

-5%

20%

R$

998.436,55

R$

876.459,01

R$

915.190,89

-8%

4%

R$

1.065.243,51

R$

644.733,08

R$

913.826,07

-14%

42%

Grupo

4º Trimestre 2019

Atividades de atenção à saúde humana
Naval / Óleo & Gás
Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises
técnicas
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

Regime de Caixa*
Valores nominais**

4º Trimestre 2020

4º Trimestre 2021
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A Tabela 1 apresenta os 15 de setores que mais contribuíram para

Ademais, ao confrontar o resultado do 4º Trimestre 2021 com o

arrecadação de ISS em Niterói, no 4º trimestre de 2021. Para fins de

de 2019, período não afetado pela pandemia de Covid-19, nove

análise, cotejamos com os valores recolhidos no mesmo período de

setores obtiveram melhor desempenho e seis tiveram seu

2020 e 2019.

recolhimento aos cofres públicos diminuído.

Ao confrontar os três períodos em análise ( 2019 - 2020 – 2021),

constata-se que apenas o setor “Educação” teve desempenho negativo
nos dois períodos comparativos (2021/2019 e 2021/2020). Tal
arrefecimento acentuou-se de 2020 para cá, chegando na ordem de 26%.

Os seis setores que apresentaram comportamento aquém a 2020
são: (1) educação, (2) “Serviços especializados para construção”,
(3) “Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão
empresarial”, (4) “Atividades auxiliares dos serviços financeiros,

seguros, previdência complementar e planos de saúde” , (5)
Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços

As “atividades de atenção à saúde humana”, grupo que mais gerou

prestados às empresas, e (6) Transporte terrestre.

receita de ISS ao município no trimestre, apresentou volume médio
diário de arrecadação de R$174 mil reais.
NOTAS EXPLICATIVAS:
1.

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas: design, tradução, decoração de interiores, intermediação de serviços (com destaque agenciamento de embarcações) corretagem.

2.

Atividades de prestação de serviços de informação: serviços TI, informática, internet e provedores.

3.

Armazenamento e atividades auxiliares de transportes: carga e descarga (principalmente portuária); concessionárias de ponte e barcas; estacionamento; operação de terminais; armazéns.

4.

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”.

5.

A Secretaria Municipal de Fazenda verificou a existência de empresas de licenciamento de software atreladas ao CNAE –
Assim, o resultado expressivo do grupo verificado na TABELA 1 não corresponde a um desempenho crescente do setor.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas de Comércio Varejsta.
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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 4º trimestre de 2021, considerando os bairros e os setores a que
as empresas contribuintes pertencem.
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GRÁFICO 11

TOP 7 Bairro - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas por Bairro
Consolidado do 4º Trimestre de 2021 | Bairros que mais emitem NFs
O Gráfico 10 apresenta os sete bairros de Niterói
que mais emitiram Notas Fiscais na cidade durante
o 4º Trimestre.

925.408

A seguir, nos Gráficos 12 e 13, apresentamos os
setores mais significativos na composição dos
montantes absolutos de notas fiscais emitidas no
bairros Centro e Icaraí.
Em

o

369.529

tempo,

“Armazenamento
transportes”

179.116

científicas

84.615
CENTRO

Regime de Competência*

ICARAI

anuncia-se

ITAIPU

FONSECA

46.390

38.448

31.594

SANTA ROSA

PIRATININGA

SAO
FRANCISCO

e
e

e

que,

atividades

em

Itaipu,

auxiliares

dos

“Outras

atividades

profissionais,

técnicas”

equivalem

a

68%

do

movimento econômico da localidade.
No Fonseca, “Atividades de atenção à saúde
humana” e “Atividades esportivas e de recreação e
lazer” refletem 59% da dinâmica realizada no bairro
no período analisado.
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GRÁFICO 12 e 13

TOP 1 e 2 - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas por Bairro Segregado por Atividade
Consolidado do 4º Trimestre de 2021 de 2021 | Bairros que mais emitem NFs

Centro

Icaraí

19%

26%
20%

26%

5%
9%

6%
19%

9%
o

10%

15%

13%
10%

Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de
saúde
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

Atividades de atenção à saúde humana

Atividades de prestação de serviços de informação

Educação

Educação

Atividades esportivas e de recreação e lazer

Atividades de atenção à saúde humana
Outras atividades de serviços pessoais

Armazenamento e atividades auxiliares dos
transportes
Comércio varejista

Outras

Outras

13%

Outras atividades de serviços pessoais

Ambos os gráficos utilizaram o Regime de Competência*
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GRÁFICO 14

O Gráfico 14 apresenta os sete bairros

TOP 7 Bairros - Arrecação de ISS em Niterói de Niterói

que mais contribuíram para o recolhimento

Consolidado do 4º Trimestre de 2021 | Bairros que mais arrecadam

de ISS na cidade no período apurado
(4º Trimestre 2021).
A

R$ 26.731.037,16

seguir,

nos

Gráficos

apresentamos

os

responsáveis

pela

15

principais

e

16,

setores

composição

dos

números ao lado, ou seja, as atividades
econômicas do Centro e da Ilha da
Conceição que mais pagaram ISS ao
Município.
o

Em tempo, anuncia-se que em Icaraí as

R$ 13.110.161,53

“Atividades de atenção à saúde humana”
representaram

R$ 8.596.914,69

50%

da

dinâmica

da

localidade.
R$ 4.157.589,61

R$ 2.421.695,86

No Barreto, as atividades de “Manutenção,
R$ 1.743.958,17 R$ 1.699.810,45

reparação e instalação de máquinas e
equipamentos” corresponderam a 41% do

CENTRO

ILHA DA CONCEICAO

Regime de Caixa*
Valores nominais**

ICARAI

BARRETO

SAO DOMINGOS

SAO FRANCISCO

ITAIPU

ISS

pago

pelos

contribuintes

da

microrregião.
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GRÁFICO 15 e 16

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

Centro

Ilha da Conceição
9%
4%

30%
35%

30%

6%

14%
5%

12%
o

5%

6%

14%

7%

22%

Atividades de apoio à extração de minerais
Atividades de atenção à saúde humana

Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises
técnicas
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

Educação

Armazenamento e atividades auxiliares dos
transportes

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e
equipamentos

Outras

Outras
Ambos os gráficos utilizaram o Regime de Caixa*
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