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APRESENTAÇÃO

2

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

relativos ao 3º 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

pelos 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 
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Realizar análise trimestral da movimentação econômica e do comportamento da arrecadação do ISS no 3º 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

Comparar a arrecadação acumulada de ISS por doze meses no município de Niterói e em outros municípios brasileiros de

perfil semelhante para o item ISS.
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NOTA TÉCNICA
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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 
3º TRIMESTRE DE 2022



EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS
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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 2022, comparando-o com os mesmos

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

impacto da pandemia de Covid-19 na movimentação da economia da localidade e a

capacidade de recuperação do município.

A
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A pandemia da Covid-19, deflagrada no Brasil em meados de

março/2020, impactou a arrecadação do Imposto sobre Servic ̧os de

Qualquer Natureza (ISS) em razão da redução, ou mesmo suspensão, de

diversas atividades de prestação de serviço. Assim, o cenário do 1º

trimestre daquele ano foi completamente diverso do quadro do 2º,

quando os efeitos da pandemia começaram a aparecer.

Entretanto, no 3º trimestre/2020 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.

Em Niterói, o que se nota é que com o passar dos meses, os números do

setor de serviços têm apresentado um crescimento significativo, o que

representa uma retomada importante para a saúde dos negócios e

otimismo dos empresários da cidade. Ao comparar 3º trimestre/2022

com o mesmo período de 2020, o volume de transações do setor

terciário cresceu +44%.

O setor de Serviços é o maior em participação no PIB (Produto Interno

Bruto) e em emprego no Brasil – cenário que se repete no município de

Niterói. Por isso, o estabelecimento de sucessivos resultados positivos

sugerem uma consolidação da retomada econômica no pós pandemia.

GRÁFICO 1
Quantidade Trimestral de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói

Consolidado 3º Trimestre de 2020 – 2021 – 2022 | Todos os Segmentos Econômicos 

Regime de Competência*

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

3º Trimestre 
2020

3º Trimestre 
2021

3º Trimestre 
2022

+25,7%

+14,5%



693.560

711.737

693.702
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O Gráfico 2 mostra a quantidade mensal de Notas Fiscais emitidas no 3º

trimestre/2022. Nele, é possível observar aumento (+2,6%) de julho para

agosto/2022; e queda de (-2,5%) de agosto para setembro/2022.

Durante agosto/2022 foram emitidas mais 711 mil Notas Fiscais Eletrônicas em

Niterói, melhor mês em volume de notas emitidas em 2022. O volume total de

operações diárias naquele mês, considerando todos os segmentos econômicos,

alcançou uma média diária de 23,7 mil documentos emitidos.

Os números de agosto/2022 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. Em seguida, aparece o mês de maio/2022.

GRÁFICO 2
Quantidade Mensal de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói

Consolidado Mensal 3º Trimestre de 2022 | Todos os Segmentos Econômicos 

Regime de Competência*

Julho 2022 Agosto 2022 Setembro 2022

+2,6% -2,5%
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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 2022, ficando

quase que todos os meses em patamares superiores a 660 mil emissões mensais.

Os meses de maio e agosto/2022 tiveram os melhores resultados da série, superando as 711 mil notas emitidas nos períodos.

GRÁFICO 3
Quantidade Mensal de Notas Fiscais Emitidas

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

Regime de Competência*
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A análise do Gráfico 4 mostra a evolução trimestral do movimento econômico de Niterói ao longo dos últimos 8 trimestres, baseada no

montante de transações realizadas com Notas Fiscais Eletrônicas. Na série, o trimestre com maior volume de Notas Fiscais emitidas foi o atual

(3º trimestre/2022), seguido do 2º trimestre/2022.

De julho a setembro/2022 foram emitidos diariamente em média 23,3 mil documentos fiscais em Niterói. No mesmo período do ano passado, a

média diária era de 23 mil Notas Fiscais emitidas, o que representa uma melhora na performance de +14,5%.

GRÁFICO 4
Quantidade Trimestral de Notas Fiscais Emitidas

Consolidado Trimestral do 4º Trimestre de 2020  ao  3º Trimestre de 2022 (8 Trimestres) | Todos os Segmentos Econômicos

Regime de Competência*

1.721.726
1.572.479 1.677.092

1.833.046
1.961.764 1.893.378

2.074.373 2.098.999

4º trimestre 2020 1º trimestre 2021 2º trimestre 2021 3º trimestre 2021 4º trimestre 2021 1º trimestre 2022 2º trimestre 2022 3º trimestre 2022
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Variação 2022-2021

Atividades dos 
serviços de tecnologia 

da informação

+89%

Seguros, resseguros, 
previdência 

complementar e 
planos de saúde

-8,84%

TABELA 1
TOP 15 Setores - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas em Niterói 

Variação Percentual 3º trimestre 2021 - 2022 | Setores que mais emitem NFs

De acordo com o Tabela 1, dos 15 setores que mais emitiram

Notas Fiscais Eletrônica no 3º trimestre/2022, apenas cinco

geraram menos documentos fiscais ao compararmos com o

mesmo período de 2021.

Percebe-se, portanto, que o setor de serviços segue

comportamento heterogêneo. O que se vê é um crescimento

expressivo e consistente do segmento de transportes e

tecnologia da informação, possivelmente beneficiados no

contexto da pandemia, enquanto serviços prestados às

famílias são mais afetados por questões conjunturais como

renda comprometida, inflação alta e juros elevados.

Regime de Competência*

+72,32%

Grupo Δ percentual
3º trimestre 2022 / 3º trimestre 2021

Atividades dos serviços de tecnologia da informação 72,32%
Atividades esportivas e de recreação e lazer 48,23%
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 48,15%
Atividades de prestação de serviços de informação 35,40%
Alojamento 21,11%
Educação 15,02%
Atividades de atenção à saúde humana 11,56%
Serviços especializados para construção 6,58%
Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria 5,58%
Atividades imobiliárias 3,90%
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas -1,96%
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas -4,33%
Outras atividades de serviços pessoais -6,87%
Comércio varejista -7,65%
Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde -8,84%

TABELA 1



COMPORTAMENTO ARRECADAÇÃO
DE ISS NO 3º TRIMESTRE DE 2022



ARRECAÇÃO DE ISS
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esta seção é analisada a arrecadação de ISS no 3º 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 o 3º trimestre de 2022, comparando-o 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



14

O Gráfico 5 apresenta o consolidado mensal dos valores arrecadados pelo Tesouro Municipal de janeiro a setembro/2022. A arrecadação expressiva em janeiro e fevereiro/2022 se

deve à postergação do vencimento do ISS de competências anteriores, ainda como medida de contenção dos efeitos da pandemia.

Os valores aqui mencionados para arrecadação ISS referem-se ao arrecadado por Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e), não contemplando, portanto, valores recolhidos

mediante Declaração de Serviços Recebidos (DSR), Notas Fiscais de Serviços Avulsas (NFSA-e) e os valores recolhidos por meio do sistema tributário.

GRÁFICO 5 
Arrecadação de ISS em Niterói 

Consolidado Mensal 2022 (9 meses)| Todos os Segmentos Econômicos 

Regime de Caixa*
Valores nominais**

R$33.066.902,68 
R$33.035.053,96 

R$17.797.127,16 

R$21.142.963,39 

R$20.656.511,78 R$21.725.394,17 
R$23.461.943,11 

R$23.925.547,27 

R$22.361.179,78 

jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22
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O Gráfico 6 apresenta o consolidado trimestral dos valores arrecadados pelo Tesouro Municipal de janeiro/2020 a setembro/2022 (11 trimestres). As quedas acentuadas verificadas no 2º trimestre/2020 e

os picos de arrecadação no 3º trimestre/2021 e 1º trimestre/2022 justificam-se, pela retração do nível de atividade econômica em decorrência da pandemia do novo coronavírus e pelos diferimentos

normatizados pela Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói – SMF que postergaram o vencimento do imposto mensal (Resolução 1º/SMF/2021 e Resolução 62/SMF/2021) - concentrando pagamentos

nesses momentos de alta. A medida objetivou conter os efeitos da crise e dar importante fôlego de caixa às empresas para pagamento de seus empregados, fornecedores e todos os outros gastos

necessários à continuidade das atividades.

De todo modo, o que se configura nos últimos dois trimestres de 2022 é a manutenção da arrecadação em níveis expressivos mesmo após o fim dos efeitos das medidas governamentais para socorro das

empresas.

GRÁFICO 6 
Arrecadação de ISS em Niterói 

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

Regime de Caixa*
Valores nominais**

R$ 47.662.939,53 

R$ 13.466.833,23 

R$ 41.114.710,72 
R$ 43.756.751,33 

R$ 53.653.047,79 

R$ 42.279.864,05 

R$ 63.889.660,19 
R$ 54.587.834,61 

R$ 83.899.083,80 

R$ 63.524.869,34 

R$ 69.748.670,16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111º 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

2º Trimestre
2022

3º Trimestre
2022



R$ 17.061.684,42 

R$ 8.694.433,64 

R$ 5.372.463,91 
R$ 4.373.147,25 R$ 3.980.997,56 R$ 3.800.145,18 R$ 3.200.664,32 R$ 2.983.075,41 

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

Transporte aquaviário Educação
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No Gráfico 7, a análise se atém aos sete setores que mais contribuíram para a

arrecadação de ISS no 3º trimestre/2022 somando, ainda, o setor de “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 todos os trimestres do ano de 2021 e 2022. Entende-se

como tal, atividades de hospitais gerais ou especializados que permitem internações de

longa ou curta duração, hospitais psiquiátricos, centros de medicina preventiva,

consultórios médicos e dentários, clínicas médicas e outras atividades ambulatoriais.

Já os “serviços de tecnologia da informação” compõem um dos grupos que mais

contribuiu para o avanço do volume de serviços em 2021 e 2022, conforme se verifica a

cada edição deste Boletim, e também para o incremento dos cofres do Tesouro

Municipal.

Esse é um segmento muito dinâmico e um dos que mais cresce a despeito da pandemia,

principalmente por conta do home office e da digitalização dos serviços.

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

Consolidado do 3º Trimestre de 2022 | Setores com  maior arrecadação

o

Regime de Caixa*
Valores nominais**
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TABELA 2

Top 15 - Arrecadação ISS em Niterói por Setor 
Consolidado 3º Trimestre 2020 – 2021 - 2022 | Setores com  maior arrecadação

Regime de Caixa*
Valores nominais**

Grupo  3º trimestre 2020  3º trimestre 2021  3º trimestre 2022 Δ percentual
 3º trimestre 2022 / 3º trimestre 2021

Δ percentual
3º trimestre 2022 / 3º trimestre 2020

Atividades de atenção à saúde humana 10.655.996,13R$  17.640.624,12R$  17.061.684,42R$  -3% 60%
Naval / Óleo & Gás 6.579.577,63R$    8.947.097,12R$    8.694.433,64R$    -3% 32%

Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas 1.717.045,91R$    3.406.964,14R$    5.372.463,91R$    58% 213%
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 2.077.900,37R$    4.741.561,00R$    4.373.147,25R$    -8% 110%
Atividades dos serviços de tecnologia da informação 1.738.316,85R$    2.571.152,48R$    3.980.997,56R$    55% 129%

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 1.293.162,98R$    2.870.118,80R$    3.800.145,18R$    32% 194%
Transporte aquaviário 771.916,92R$       1.882.072,07R$    3.200.664,32R$    70% 315%

Educação 3.136.444,83R$    2.744.999,18R$    2.983.075,41R$    9% -5%
Comércio varejista 277.737,84R$       2.179.940,54R$    2.248.005,73R$    3% 709%

Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial 1.197.031,08R$    1.023.494,35R$    2.092.303,58R$    104% 75%
Serviços especializados para construção 993.494,94R$       1.189.748,00R$    1.714.012,22R$    44% 73%

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 493.465,12R$       777.081,84R$       1.202.018,10R$    55% 144%
Obras de infra-estrutura 1.479.808,76R$    944.692,25R$       1.186.307,71R$    26% -20%

Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde 724.554,68R$       1.467.922,47R$    1.033.852,44R$    -30% 43%
Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria 476.461,87R$       717.521,62R$       904.790,66R$       26% 90%

*Naval / Óleo & Gás corresponde à combinação de "Atividades de apoio à extração de minerais" com "Fabricação de produtos de borracha e de material plástico".
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A Tabela 2 apresenta os 15 de setores que mais contribuíram para arrecadação

de ISS em Niterói no 3º trimestre/2022. Para fins de análise, cotejamos com os

valores recolhidos no mesmo período de 2020 e 2021.

Ao confrontar 2021 – 2022, constata-se que quatro grupos tiveram variação

negativa: Atividades de atenção à saúde humana (-3%); Naval / Óleo & Gás (-

3%); Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes (-8%); Seguros,

resseguros, previdência complementar e planos de saúde (-30%).

Esse desempenho inferior verificado pelo segmento “Atividades de atenção à

saúde humana, ainda que não muito expressivo (-3%), pode ter sido

influenciado pelo diferimento de ISS que concentrou pagamentos no 3º

trimestre/2021 (vide página 15 deste Boletim), inflamando o resultado no

período.

O grupo “atividades de atenção à saúde humana” apresentou volume médio

diário de arrecadação de R$190 mil reais no 3º trimestre/2022; enquanto que,

no mesmo período de 2021, o volume médio diário arrecadado foi de R$ 196 mil

reais.

A mesma observação pode ser atribuída aos outros três grupos mencionados

acima, os quais obtiveram variações negativas de 2021 para 2022.

Já ao confrontar o resultado do 3º trimestre/2022 com o mesmo período de

2020, nota-se que apenas os grupo “obras de infraestrutura” (-20%) e

”Educação” (-5%) obtiveram performance inferior - todos os demais setores

obtiveram desempenhos consideravelmente superiores em termos percentuais.

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 2 não

corresponde a um desempenho crescente do setor.



COMPORTAMENTO DO
MOVIMENTO ECONÔMICO
POR BAIRRO



MOVIMENTO ECONÔMICO DOS BAIRROS
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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 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 3º 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

3º 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

na cidade.Regime de Competência*

1.090.732

439.401

192.350

82.384 49.830 45.197 39.089

Centro Icaraí Itaipú Fonseca Santa Rosa Piratininga Ingá



22Ambos 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 3º Trimestre de 2022 | Bairros que mais emitem NFs
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GRÁFICO 11
TOP 7 Bairros - Arrecação de ISS em Niterói

Consolidado do 3º Trimestre de 2022 | Bairros que mais recolhem ISS

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

(3º Trimestre/2022).

A seguir, nos Gráficos 12 e 13, apresentamos os principais

responsáveis pela composição dos números ao lado, ou seja,

as atividades econômicas do Centro e da Ilha da Conceição

que mais contribuíram com o Tesouro Municipal no tocante

ao ISS.

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$ 25.102.955,73 

R$ 17.452.930,71 

R$ 10.771.428,84 

R$ 3.617.989,16 
R$ 1.834.157,38 R$ 1.753.420,98 R$ 1.673.301,95 

Centro Ilha da Conceição Icaraí Barreto São Francisco Itaipú Fonseca
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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 3º Trimestre de 2022 | Bairros que mais recolhem ISS
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omparar a arrecadação acumulada de ISS por doze meses no município de Niterói com outros municípios brasileiros de

perfil semelhante para o item ISS.
C



MÉDIA R$ 457 MILHÕES DE REAIS

GRÁFICO 14 e 15
Comparativo do ISS: Niterói x Municípios do Brasil

Consolidado de 12 meses (setembro/2021 a agosto/2022)

MÉDIA R$ 970 REAIS

Fonte: Tesouro Nacional 
(Siconfi - https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/ - Consultas > Consultar Finbra > RREO - Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida) 

ARRECADAÇÃO ACUMULADA ISS EM 12 MESES
GRÁFICO 14

ISS PER CAPITA*
GRÁFICO 15

*O ISS per capita foi obtido pela razão entre as receitas do imposto ISS pelo número de habitantes, a partir das estimativas do IBGE 2021.

R$ 249.751.247,34 

R$ 249.917.038,27 

R$ 324.764.147,14 

R$ 326.810.792,40 

R$ 352.815.831,98 

R$ 412.576.811,27 

R$ 451.581.934,10 

R$ 453.689.749,00 

R$ 499.531.900,87 

R$ 582.578.831,89 

R$ 616.237.716,66 

R$ 961.441.458,49 SANTOS (SP)

VITÓRIA (ES)

SANTO ANDRÉ (SP)

FLORIANÓPOLIS (SC)

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

NITERÓI (RJ)

UBERLÂNDIA (MG)

JOINVILLE (SC)

MARINGÁ (PR)

LONDRINA (PR)

SÃO CAETANO DO SUL (SP)

VILA VELHA (ES)

R$ 491,00 

R$ 559,10 

R$ 583,45 

R$ 583,89 

R$ 615,33 

R$ 748,76 

R$ 804,79 

R$ 873,50 

R$ 967,10 

R$ 1.535,47 

R$ 1.667,61 

R$ 2.215,35 SANTOS (SP)

VITÓRIA (ES)

SÃO CAETANO DO SUL (SP)

FLORIANÓPOLIS (SC)

NITERÓI (RJ)

SANTO ANDRÉ (SP)

MARINGÁ (PR)

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

UBERLÂNDIA (MG)

JOINVILLE (SC)

LONDRINA (PR)

VILA VELHA (ES)



28

No Gráfico 14 é possível comparar a arrecadação acumulada de ISS por doze meses

(setembro/2021 a agosto/2022) no município de Niterói e em onze outros municípios

brasileiros de perfil semelhante para o item ISS. Os doze municípios são comparáveis em

razão, sobretudo, dos componentes: economia consolidada e baseada fortemente no setor

de serviços, arrecadação do imposto sobre serviços e porte da cidade. As cidades foram

selecionadas com base nas análises dos técnicos da Subsecretaria da Receita de Niterói e do

comparador disponível no portal meumunicipio.org.br.

Já o Gráfico 15 analisa o ISS per capita naqueles doze municípios com o intuito de obter

melhor avaliação do desempenho da arrecadação, considerando a diversidade populacional.

O seu crescimento indica a elevação da arrecadação média. A observação também

contemplou o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) 2021, Tabela 3, ferramenta de

accountability desenvolvida pelo Sistema Firjan com o objetivo de estimular a cultura da

responsabilidade administrativa.

Nota-se que os quatro municípios mais bem colocados no ranking “ISS per capita” são: (1)

Santos, cidade que abriga o maior e mais movimentado porto da América Latina; (2) Vitória,

capital do Espírito Santo cuja economia é baseada principalmente nas atividades portuárias,

de exportação e importação; (3) São Caetano do Sul, pequeno município pertencente à

região do ABC Paulista, com pouco mais de 160 mil habitantes e fortemente marcado pelo

desenvolvimento industrial e automobilístico; e (4) Florianópolis, capital de

.

Santa Catarina com atividade econômica baseada principalmente na tecnologia da

informação, no turismo e nos serviços.

O resultado alcançado por Niterói fica levemente abaixo da média alcançada pelo grupo

tanto no Gráfico 14, que analisa o montante acumulado de ISS em doze meses, como no

Gráfico 15, que demonstra a performance da arrecadação da cidade ao considerar a

população. Apesar disso, tais resultados não demonstram correspondência com o IFGF 2021,

ano base 2020, em que Niterói lidera no recorte de cidades ora analisado, deixando para trás

municípios com arrecadação de ISS bem mais expressivas (Tabela 3). Além da variável

receita tributária, o IFGF contempla em seu cálculo fatores como: outros tipos de receitas,

despesa líquida com pessoal, inscrição de restos a pagar inscritos etc.

Cidade Ranking 
Estadual

Ranking 
Nacional Nota

Niterói - RJ 1º 67º Gestão de Excelência
Vila Velha - ES 6º 188º Gestão de Excelência
Vitória - ES 8º 210º Gestão de Excelência
Maringá - PR 41º 409º Gestão de Excelência
Uberlândia - MG 97º 563º Gestão de Excelência
São José dos Campos - SP 82º 654º Gestão Boa
Londrina - PR 95º 907º Gestão Boa
Santo André - SP 134º 962º Gestão Boa
Santos - SP 137º 989º Gestão Boa
Florianópolis - SC 199º 1174º Gestão Boa
Joinville - SC 228º 1602º Gestão Boa
São Caetano do Sul - SP 428º 2615º Gestão com Dificuldade

TABELA 3
Ranking IFGF 2021, ano base 2020
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Com base na análise anual comparativa estabelecida na

Tabela 4, realizada a partir dos 24 meses analisados

(setembro/2020 a agosto/2022), o valor arrecadado pela

Prefeitura do Município de Niterói no segundo período

aumentou em +38% em relação ao acumulado no

primeiro. A cidade obteve a maior variação entre as

selecionadas.

Consoante o registrado nesta e na edição anterior deste

Boletim, o 3º Trimestre/2021 e o 1º Trimestre/2022, os

quais compõem o segundo período analisado, foram

impactados pelas alterações de vencimento para

pagamento do ISS pelos contribuintes de Niterói. Por

conseguinte, a variação obtida deve ser interpretada sob a

condição de que houve concentração de pagamentos de

competências anteriores nesses períodos e que uma

comparação mais fidedigna só poderá ser realizada

quando os efeitos das políticas de diferimento forem

encerrados.

Assim sendo, o período de setembro/2021 a agosto/2022

(Tabela 4) teve seus valores inflados em função da

reunião de vencimentos de ISS.Fonte: Tesouro Nacional 
(Siconfi - https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/ - Consultas > Consultar Finbra > RREO - Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida) 

TABELA 4
Comparativo do ISS: Niterói x Municípios do Brasil

Variação anual - Consolidado de 12 meses 

Ano 1 Ano 2
setembro/2020 a agosto/2021 setembro/2021 a agosto/2022

Niterói - RJ 326.273.626,90R$                  451.581.934,10R$                  38%
Florianópolis - SC 375.117.865,41R$                  499.531.900,87R$                  33%
Uberlândia - MG 323.330.018,66R$                  412.576.811,27R$                  28%
Vitória - ES 490.769.789,14R$                  616.237.716,66R$                  26%
São José dos Campos - SP 364.603.552,69R$                  453.689.749,00R$                  24%
Maringá - PR 268.060.607,30R$                  326.810.792,40R$                  22%
Joinville - SC 292.585.776,86R$                  352.815.831,98R$                  21%
Londrina - PR 270.092.505,19R$                  324.764.147,14R$                  20%
Santos - SP 811.697.885,64R$                  961.441.458,49R$                  18%
Santo André - SP 498.592.261,29R$                  582.578.831,89R$                  17%
Vila Velha - ES 219.466.123,17R$                  249.751.247,34R$                  14%
São Caetano do Sul - SP 228.337.970,59R$                  249.917.038,27R$                  9%

TABELA 4

Cidade Δ 
Ano 2 / Ano 1
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GRÁFICO 16 e 17
Comparativo do ISS: Niterói x Municípios Região Metropolitana do RJ

Consolidado de 12 meses (setembro/2021 a agosto/2022)

MÉDIA R$ 543 MILHÕES DE REAIS
Fonte: Tesouro Nacional 
(Siconfi - https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/ - Consultas > Consultar Finbra > RREO - Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida) 

ARRECADAÇÃO ACUMULADA ISS EM 12 MESES
GRÁFICO 16

ISS PER CAPITA*
GRÁFICO 17

*O ISS per capita foi obtido pela razão entre as receitas do imposto ISS pelo número de habitantes, a partir das estimativas do IBGE 2021.
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No Gráfico 16 é possível comparar a arrecadação acumulada de ISS por doze meses

(setembro/2021 a agosto/2022) no município de Niterói e em quinze outros municípios

brasileiros que compõem a Região Metropolitana do Estado do Rio (RMER). Assim, as cidades

foram selecionadas por integrarem a RMERJ, hoje composta por 22 cidades (LC 184/2018). Por

não terem sido encontradas no Siconfi, ficaram de fora da análise: Cachoeiras de Macacu,

Japeri, Magé, Rio Bonito, São João de Meriti e Tanguá.

A RMERJ corresponde à segunda maior área metropolitana do Brasil, terceira maior da

América do Sul e 16ª maior do mundo. Ainda, constitui o segundo maior polo de riqueza

nacional, concentra 70% da força econômica e cerca de 75% da população do estado.

A partir da análise do Gráfico 16 , nota-se que a média obtida é significativamente influenciada

pelo resultado da capital, causando uma distorção no cálculo obtido. Em razão disso, Niterói

posiciona-se ligeiramente abaixo da média, mas acima da mediana (R$ 55 milhões de reais),

medida que representa melhor o ponto central num caso como esse.

A análise do Gráfico 17 demonstra o desempenho per capita do ISS, a partir da razão entre a

receita tributária do imposto sobre serviços pelo número de habitantes. Este indicador

expressa, por exemplo, que quanto maior o valor resultante, maior o dinamismo local. Além

disso, em função de o setor terciário estar ganhando cada vez mais espaço, a medida possui

importante papel na geração de empregos e receitas para as cidades.

Nessa análise, Niterói apresenta performance significativamente superior à média, ficando

atrás apenas do município do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias: o primeiro com altíssima

arrecadação de ISS e o segundo com 1/3 da população de Niterói – variáveis que, por conta da

divisão fria e sem considerar outros fatores, podem distorcer o resultado.

No mais, a Tabela 5 evidencia disparidade entre o ranking do ISS per capita com o IFGF, com

destaque para: Rio de Janeiro (2º em média de ISS per capita e 70º no ranking estadual do

IFGF); e Niterói (3º em média de ISS per capita e 1º no ranking estadual do IFGF), a única cidade

da amostra com gestão de excelência pela Firjan.

Cidade Ranking 
Estadual

Ranking 
Nacional Nota

Niterói - RJ 1º 67º Gestão de Excelência
Nova Iguaçu - RJ 4º 679º Gestão Boa

Maricá - RJ 6º 753º Gestão Boa
Petrópolis - RJ 11º 1698º Gestão Boa

Belford Roxo - RJ 12º 1625º Gestão Boa
São Gonçalo - RJ 17º 1749º Gestão Boa

Duque de Caxias - RJ 41º 2896º Gestão com Dificuldade
Queimados - RJ 42º 2927º Gestão com Dificuldade

Itaguaí - RJ 44º 2978º Gestão com Dificuldade
Seropédica - RJ 47º 3104º Gestão com Dificuldade

Itaboraí - RJ 52º 3415º Gestão com Dificuldade
Nilópolis - RJ 53º 3439º Gestão com Dificuldade
Mesquita - RJ 54º 3467º Gestão com Dificuldade

Rio de Janeiro - RJ 70º 4485º Gestão Crítica
Paracambi - RJ 72º 4626º Gestão Crítica

Guapimirim - RJ 77º 5114º Gestão Crítica

TABELA 5
Ranking IFGF 2021, ano base 2020
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A partir da análise anual comparativa estabelecida na

Tabela 6, depreende-se que nos vinte e quatro meses

analisados (setembro/2020 a agosto/2022) a cidade de

Niterói obteve uma das maiores variações positivas entre

as selecionadas, posicionando-se atras de Duque de

Caxias (+54%) e Mesquita (+45%)

Mais uma vez faz-se importante registrar que, o

3º Trimestre/2021 e o 1º Trimestre/2022 foram

impactados pelas alterações de vencimento para

pagamento do ISS pelos contribuintes de Niterói. Por

conseguinte, a variação obtida deve ser interpretada sob a

condição de que houve concentração de pagamentos de

competências anteriores nesses períodos e que uma

comparação mais fidedigna só poderá ser realizada

quando os efeitos das políticas de diferimento forem

encerrados.

Assim sendo, o período de setembro/2021 a agosto/2022

(Tabela 4) teve seus valores inflados em função da reunião

de vencimentos de ISS.
Fonte: Tesouro Nacional 
(Siconfi - https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/ - Consultas > Consultar Finbra > RREO - Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida) 

TABELA 6
Comparativo do ISS: Niterói x Municípios Região Metropolitana no RJ

Variação anual – Consolidado de 12 meses

Ano 1 Ano 2
setembro/2020 a agosto/2021 setembro/2021 a agosto/2022

Duque de Caxias 288.578.286,50R$                  444.613.482,80R$                  54%
Mesquita 14.972.280,08R$                    21.748.926,34R$                    45%
Niterói 326.273.626,90R$                  451.581.934,10R$                  38%
Maricá 57.823.908,90R$                    75.374.848,30R$                    30%
São Gonçalo 97.619.747,20R$                    125.082.156,80R$                  28%
Cacheira de Macacu 6.498.284,40R$                      8.178.251,73R$                      26%
Queimados 19.861.835,55R$                    23.582.380,17R$                    19%
Nova Iguaçu 125.160.675,40R$                  146.723.417,40R$                  17%
Petrópolis 91.905.969,70R$                    107.924.067,80R$                  17%
Rio de Janeiro 6.232.634.976,39R$               7.107.548.478,13R$               14%
Belford Roxo 34.220.590,10R$                    37.934.464,90R$                    11%
Nilópolis 20.066.390,30R$                    22.029.678,50R$                    10%
Guapimirim 12.100.980,14R$                    12.902.515,36R$                    7%
Itaboraí 68.341.744,40R$                    71.916.192,20R$                    5%
Paracambi 12.133.327,50R$                    10.182.103,75R$                    -16%
 Seropédica 69.830.203,60R$                    29.535.574,38R$                    -58%

Δ 
Ano 2 / Ano 1

Cidade

TABELA 6
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