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APRESENTAÇÃO

2

edição número V do Boletim de Movimento Econômico, elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói – SMF, traz dados

relativos ao 1º trimestre de 2022. 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 da Subsecretaria de Receita e da Subsecretaria de Finanças, órgãos da SMF responsáveis

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 pelo Departamento de Estudos Fiscais – DEEF da SMF.

A



OBJETIVOS E PREMISSAS DESTE BOLETIM 

3

Realizar análise trimestral da movimentação econômica e do comportamento da arrecadação do ISS no 1º trimestre

de 2022, 2021 e 2020;

1

Gerar breve comparativo trimestral entre 2022, 2021 e 2020, a partir do estudo do volume de operações sujeitas ao

ISS realizadas pelos contribuintes niteroienses com base nos documentos fiscais eletrônicos emitidos;
2

Apresentar retrato da cidade, por bairro, no que diz respeito ao ISS pago pelos contribuintes e à quantidade de notas

fiscais emitidas.

3



NOTA TÉCNICA

4

o boletim divulgado para o primeiro trimestre de 2021, a

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF utilizou dados de emissão de

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

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

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

2021, que refletiram na arrecadação de ISS pago naquele trimestre.

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

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

emitidas a cada trimestre.

O regime de competência, a nosso ver, possui maior

correspondência com a movimentação econômica, já que notas

fiscais quantificadas são referentes ao mês da prestação efetiva dos

serviços.

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

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

motiva a revisão do critério para os meses subsequentes.

No entanto, os dados de arrecadação de ISS devem manter a relação

com o regime de caixa, porque evidenciam a capacidade de

pagamento do ISS pelas empresas nos meses analisados. A

comparação entre os números pode, inclusive, indicar que

determinado setor tem um número alto de notas fiscais emitidas,

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

problema de liquidez das empresas integrantes. Por estes motivos,

optamos por evidenciar as emissões de notas fiscais por regime de

competência (referentes a serviços prestados no mês/trimestre

analisado) e os pagamentos de ISS por regime de caixa (considerando

o efetivo ingresso de receitas de ISS no mês analisado).



VOLUME DE NFS-E EMITIDAS NO 
1º TRIMESTRE DE 2022



EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS

6

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 1º trimestre de 2022, comparando-os com os mesmos

períodos dos anos de 2021 e 2020, 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.

A
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Pela análise do Gráfico 1, percebe-se que no 1º trimestre/2022

o movimento econômico oscilou significativamente para cima

(+21,9%), comparado com o mesmo período de 2021. No

comparativo do 1º trimestre/2021 versus 2020, verifica-se um

aumento de +7,7% na quantididade de notas emitidas.

O crescimento de +21,9% em 2022 confirma a continuidade da

retomada da atividade econômica, já ultrapassando o nível

pré-crise. De modo geral, o desempenho do o 1º

trimestre/2021 foi marcado pelos impactos do fim do auxílio

emergencial federal e do recrudescimento da crise sanitária,

dado o acirramento das medidas de isolamento social em

diversas cidades brasileiras e a necessidade de adoção

de novas medidas de isolamento devido ao aumento do

número de casos de contágio e de mortes a partir do final de

fevereiro/2021.

Importante lembrar que o 1º trimestre/2020 foi fortemente

marcado pelos efeitos da paralisação das atividades a partir da

segunda quinzena de março devido à pandemia de Covid-19.

Cerca de um sexto do trimestre foi afetado – última quinzena

do mês de março.

GRÁFICO 1
Quantidade Trimestral de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói

Consolidado 1º Trimestre de 2020 – 2021 – 2022 | Todos os Segmentos Econômicos 

Regime de Competência*

1.428.410
1.539.010

1.876.475

+ 7,7 %
VARIAÇÃO

+ 21,9 %
VARIAÇÃO

1º Trimestre 
2020

1º Trimestre 
2021

1º Trimestre 
2022
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O Gráfico 2 mostra a quantidade mensal de Notas Fiscais emitidas

no 1º trimestre/2022. Nele, é possível observar aumento (+7,8%) de

fevereiro para março/2022; e (+1,1%) de janeiro para fevereiro/2022.

Durante o mês de março/2021 foram emitidas quase 660 mil Notas

Fiscais Eletrônicas em Niterói. O volume total de operações diárias no

mês, considerando todos os segmentos econômicos, alcançou uma

média diária de 22 mil documentos emitidos.

Os números de março/2022 constituem o segundo melhor

resultado da série histórica deste Boletim e dos registros

encontrados no banco de dados da Secretaria Municipal de Fazenda,

datados de 2012 – ficando atrás apenas do mês de dezembro/2021.

GRÁFICO 2
Quantidade Mensal de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói

Consolidado Mensal 1º Trimestre de 2022 | Todos os Segmentos Econômicos 

Regime de Competência*

604.924

611.884

659.667

Janeiro 2022 Fevereiro 2022 Março 2022

+ 1,1 %
VARIAÇÃO

+ 7,8 %
VARIAÇÃO
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A análise do Gráfico 3 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 setor de serviços de Niterói vem apresentando trajetória positiva, conforme se vê durante todo o ano de 2021 e nos meses iniciais de 2022, quando a geração

mensal de Notas Fiscais Eletrônicas de Niterói se manteve acima dos 600 mil.

GRÁFICO 3
Quantidade Mensal de Notas Fiscais Emitidas

Consolidado mensal de abril/2020 a março/2022 (24 meses) | Todos os Segmentos Econômicos

Regime de Competência*

296.016 311.213
366.300

429.556

499.258 501.843

588.031
526.498

576.554

505.716 492.503
540.791

487.952

580.218 574.800 595.479 612.510 588.751
616.283 613.815

693.750

604.924 611.884
659.667

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 jan/22 fev/22 mar/22
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A análise do Gráfico 4 mostra a evolução trimestral do movimento econômico de Niterói ao longo dos últimos 8 trimestres, baseado no montante

de transações realizadas com Notas Fiscais Eletrônicas. Na série, o trimestre com maior volume de Notas Fiscais emitidas foi o 3º trimestre/2021,

seguindo do 1º trimestre/2022.

De janeiro a março/2022 foram emitidos diariamente em média 21 mil documentos fiscais em Niterói. No mesmo período do ano passado, a média

diária era de 17 mil Notas Fiscais emitidas, o que representa uma performance 22% superior do 1º trimestre/2022.

GRÁFICO 4
Quantidade Trimestral de Notas Fiscais Emitidas

Consolidado Trimestral do 2º Trimestre de 2020  a 1º Trimestre de 2022 | Todos os Segmentos Econômicos

Regime de Competência*

2º Trimestre 
2020

3º Trimestre 
2020

4º Trimestre 
2020

1º Trimestre 
2021

2º Trimestre 
2021

3º Trimestre 
2021

4º Trimestre 
2021

1º Trimestre 
2022

973.529

1.430.657

1.691.083
1.539.010

1.642.970
1.796.740

1.923.848 1.876.475
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Variação 2022-2021

A"vidades dos 
serviços de tecnologia 

da informação

+89%

Outras atividades 
profissionais, 

científicas e técnicas

- 40%

GRÁFICO 5
TOP 15 Setores - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas em Niterói 

Variação Percentual 2021 - 2022 | Setores que mais emitem NFs

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

Nota Fiscal Eletrônica no 1º trimestre/2022, apenas dois geraram

menos documentos fiscais ao compararmos com o mesmo

período de 2021.

Os grupos ” Atividades dos serviços de tecnologia da informação”

com +96,61% e “Atividades dos serviços de tecnologia da

informação” com +66,6% foram os que mais expandiram.

Interessante notar que esses mesmos dois grupos também

lideraram a lista apresentada no Boletim de Movimento

Econômico do 4º trimestre/2021. São, portanto, atividades que

registram trajetória de alta.

O setor de “Seguros, resseguros, previdência complementar e

planos de saúde” teve a segunda maior queda (-10,2%) entre os 15

maiores setores. Essa diminuição já vem sem observada nas

quatro edições anteriores deste Boletim.

Regime de Competência*

+96%

Grupo
∆ Percentual

1º trimestre 2022 / 1º trimestre 2021
Atividades dos serviços de tecnologia da informação 96,61%
Atividades de prestação de serviços de informação 66,60%
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 61,62%
Atividades esportivas e de recreação e lazer 43,75%
Atividades de atenção à saúde humana 34,15%
Educação 30,79%
Outras atividades de serviços pessoais 16,72%
Atividades imobiliárias 8,47%
Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria 8,44%
Serviços especializados para construção 6,57%
Alojamento 4,18%
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 1,94%
Comércio varejista -0,08%
Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde -10,20%
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas -40,68%



COMPORTAMENTO ARRECADAÇÃO
DE ISS NO 1º TRIMESTRE DE 2022



ARRECAÇÃO DE ISS

13

esta seção é analisada a arrecadação de ISS no 1º trimestre de 2022, considerando os setores

a que as empresas contribuintes pertencem. Para fins comparativos, são utilizados os anos de 2021

e 2020.

A opção em demonstrar os meses de janeiro a março de 2022, comparando-os com os mesmos

períodos dos anos de 2021 e 2020, justifica-se pela possibilidade de verificação do impacto atual da

pandemia de Covid-19 na movimentação da economia da localidade.

N
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O Gráfico 6 apresenta o consolidado trimestral dos valores arrecadados pelo Tesouro Municipal de janeiro/2020 a março/2022 (9 trimestres). As quedas acentuadas verificadas no

2º trimestre/2020 e os picos de arrecadação no 3º trimestre/2021, por exemplo, relacionam-se com a Resoluc ̧ão 1º/SMF/2021, normativo que alterou as datas de vencimento para

pagamento do ISS pelos contribuintes. Nesse toar, não houve, por exemplo, vencimento do imposto mensal em Niterói entre abril e junho/2020, prazo que foi diferido para os meses

que se seguiram – o que justifica a relevante arrecadação em março e setembro/2021, período que reuniu vencimentos de competências anteriores.

O mesmo movimento se repete no 1º trimestre/2022 . Além das disposições da Resoluc ̧ão 1º/SMF/2021, a Resolução 62/SMF/2021 também juntou vencimentos para os três

primeiros meses deste ano. A arrecadação expressiva no período se deve, portanto, a postergação do vencimento do ISS de competências anteriores, ainda como medida de

contenção dos efeitos da pandemia.

GRÁFICO 6 
Arrecadação de ISS em Niterói 

Consolidado Trimestral 2020 – 2021 - 2022| Todos os Segmentos Econômicos 

Regime de Caixa*
Valores nominais**

R$ 47.665.505,62 

R$ 13.466.833,23 

R$ 41.114.710,72 R$ 43.756.751,33 

R$ 53.655.326,40 

R$ 42.281.419,58 

R$ 63.892.491,75 

R$ 54.596.985,07 

R$ 83.938.510,21 

1º trimestre
2020

2º trimestre
2020

3º trimestre
2020

4º trimestre
2020

1º trimestre
2021

2º trimestre
2021

3º trimestre
2021

4º trimestre
2021

1º trimestre
2022
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No Gráfico 7, a análise se atém aos sete setores

que mais mais contribuiram para a arrecadação de

ISS no 1º trimestre de 2022 somando, ainda, o setor

de Atividades dos serviços de tecnologia da

informação.

O grupo “Atenção à Saúde Humana” é o que mais

recolheu ISS para os cofres municipais no período,

assim como em todo o ano de 2021.

Em segundo lugar aparece o grupo “Atividades de

Naval / Óleo e Gás”, mantendo a posição que

ocupou durante todo o ano de 2021.

No que se refere às “Atividades dos serviços de

tecnologia da informação”, nota-se que o

segmento aparece em quinta colocação; e vem

apresentando representativos incrementos para a

arrecadação de ISS, conforme de vê na Tabela 1 a

seguir. Em 2021, o grupo fechou o ano em sexta

posição.

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

Consolidado do 1º Trimestre de 2022 | Setores com  maior arrecadação

o

o

Regime de Caixa*
Valores nominais**

R$ 20.932.164,76 

R$ 8.724.028,12 

R$ 5.623.100,16 R$ 5.378.543,14 
R$ 4.561.131,40 R$ 4.372.519,02 R$ 4.248.329,87 

R$ 3.479.838,30 

Atividades de atenção
à saúde humana

Naval / Óleo & Gás Serviços de
arquitetura e

engenharia; testes e
análises técnicas

Armazenamento e
atividades auxiliares

dos transportes

Atividades dos
serviços de tecnologia

da informação

Manutenção,
reparação e instalação

de máquinas e
equipamentos

Comércio varejista Transporte aquaviário



15

TABELA 1

Top 15 - Arrecadação ISS em Niterói por Setor 
Consolidado 1º Trimestre 2020 – 2021 - 2022 | Setores com  maior arrecadação

Regime de Caixa*
Valores nominais**

Grupo 1º trimestre 
2020

1º trimestre 
2021

1º trimestre
 2022

∆ Percentual 
2022/2020

∆ Percentual 
2022/2021

Atividades de atenção à saúde humana 10.920.576,79R$   13.718.232,68R$   20.932.164,76R$   92% 53%
Naval / Óleo & Gás 8.454.040,08R$     9.489.076,26R$     8.724.028,12R$     3% -8%

Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas 2.194.987,06R$     3.520.857,40R$     5.623.100,16R$     156% 60%
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 3.174.018,82R$     3.488.933,74R$     5.378.543,14R$     69% 54%

Atividades dos serviços de tecnologia da informação 1.370.741,72R$     2.097.301,61R$     4.561.131,40R$     233% 117%
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 1.284.865,80R$     1.778.444,57R$     4.372.519,02R$     240% 146%

Comércio varejista 66.121,75R$          70.572,28R$          4.248.329,87R$     6325% 5920%
Transporte aquaviário 1.800.382,98R$     1.901.544,38R$     3.479.838,30R$     93% 83%

Educação 2.926.061,12R$     2.670.389,55R$     3.337.349,49R$     14% 25%
Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas 285.178,48R$        447.972,68R$        2.426.446,97R$     751% 442%

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 973.537,15R$        962.757,59R$        2.410.641,48R$     148% 150%
Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial 1.244.152,90R$     909.422,52R$        2.193.911,27R$     76% 141%

Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde 953.543,14R$        1.379.178,23R$     1.606.720,49R$     69% 16%
Serviços especializados para construção 1.190.150,89R$     1.256.791,71R$     1.543.239,19R$     30% 23%

Transporte terrestre 939.998,05R$        793.097,73R$        1.283.224,03R$     37% 62%
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A Tabela 1 apresenta os 15 de setores que mais contribuíram

para arrecadação de ISS em Niterói no 1º trimestre/2022. Para

fins de análise, cotejamos com os valores recolhidos no mesmo

período de 2020 e 2021.

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

2022), constata-se que apenas o grupo “Naval / Óleo & Gás”

teve desempenho negativo de 2021 para 2022 (-8%).

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

gerou receita de ISS ao município no trimestre, apresentou

volume médio diário de arrecadação de R$232 mil reais,

enquanto que, no mesmo período de 2021, o volume médio

diário arrecadado foi de R$ 152 mil reais.

Ademais, ao confrontar o resultado do 1º trimestre de 2022

com o mesmo período de 2020, período não integralmente

afetado pela pandemia de Covid-19, constata-se que todos os

setores obtiveram melhor desempenho, superando os

resultados no período pré-crise.

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 – Classificação Nacional de Atividades Econômicas de
Comércio Varejsta. Assim, o resultado expressivo do grupo verificado na TABELA 1 não
corresponde a um desempenho crescente do setor.



COMPORTAMENTO DO
MOVIMENTO ECONÔMICO
POR BAIRRO



MOVIMENTO ECONÔMICO DOS BAIRROS

18

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

Serviços (ISS) no 1º trimestre de 2022, considerando os bairros e os setores a que as empresas contribuintes pertencem.

N
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GRÁFICO 8
TOP 7 Bairro - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas por Bairro 

Consolidado do 1º Trimestre de 2022 | Bairros que mais emitem NFs

o

O Gráfico 8 apresenta os sete bairros de Niterói que mais

emitiram Notas Fiscais na cidade durante o

1º Trimestre/2022.

A seguir, nos Gráficos 9 e 10, apresentamos os setores

mais significativos na composição dos montantes

absolutos de notas fiscais emitidas no bairros Centro e

Icaraí.

Desde a criação deste Boletim, em Janeiro/2021, os

bairros do Centro e de Icaraí têm sempre ocupado a

primeira e a segunda colocação, respectivamente, no que

tange à quantidade de notas fiscais eletrônicas emitidas

por bairro em Niterói.
Regime de Competência*

1.002.835

369.565

144.937
85.544

40.743 38.029 33.355

Centro Icaraí Itaipu Fonseca Santa Rosa Piratininga São Francisco



20Ambos os gráficos utilizaram o Regime de Competência*

Centro Icaraí

GRÁFICO 9 e 10
TOP 1  e 2 - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas por Bairro Segregado por Atividade 

Consolidado 1º Trimestre de 2022 | Bairros que mais emitem NFs

30%

28%

16%

11%

10%
5%

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de  saúde

Atividades de prestação de serviços de informação

Educação

Atividades de atenção à saúde humana

Outras atividades de  serviços pessoais

32%

17%16%

14%

14%

7%

Atividades de atenção à saúde humana

Educação

Outras atividades de  serviços pessoais

Atividades esportivas e de recreação e lazer

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

Comércio varejista
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GRÁFICO 11
TOP 7 Bairros - Arrecação de ISS em Niterói de Niterói 

Consolidado do 1º Trimestre de 2022 | Bairros que mais emitem NFs

o

Regime de Caixa*
Valores nominais**

O Gráfico 11 apresenta os sete bairros que mais

contribuíram para o recolhimento de ISS na cidade

no período apurado (1º Trimestre/2022).

A seguir, nos Gráficos 12 e 13, apresentamos os

principais setores responsáveis pela composição dos

números ao lado, ou seja, as atividades econômicas

do Centro e da Ilha da Conceição que mais pagaram

ISS ao Município.

Desde a criação deste Boletim, em Janeiro/2021, os

bairros do Centro e da Ilha da Conceição têm sempre

ocupado a primeira e a segunda colocação,

respectivamente, no que tange à arrecadação de ISS

por bairro em Niterói.

R$ 37.147.772,85 

R$ 22.032.736,86 

R$ 11.426.950,04 

R$ 8.163.754,53 

R$ 2.307.375,36 R$ 2.183.357,95 R$ 2.160.083,51 

Centro Ilha da Conceição Icaraí Barreto Itaipu São Francisco São Domingos



30%

19%
18%

15%

10%

9%

Atividades de apoio à extração de minerais

Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas

Transporte aquaviário

Fabricação de produtos de borracha e de  material plástico

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas
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o

Ambos os gráficos utilizaram o Regime de Caixa*

Centro Ilha da Conceição

GRÁFICO 12 e 13
TOP 1  e 2 - Bairros de Niterói em Recolhimento de ISS Segregado por Atividade

Consolidado do 1º Trimestre de 2022 | Bairros que mais recolhem ISS
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