


A Reforma Tributária na visão 
dos Municípios



A proposta do governo parte de um diagnóstico correto sobre as distorções que o 
sistema de tributos causa na economia. Para corrigi-las propõe: 

• Simplificar o sistema

• Acabar com a guerra fiscal

• Desonerações tributárias

• Corrigir distorções

• Aperfeiçoar a política de desenvolvimento regional

• Melhorar a qualidade das relações federativas

Proposta do Governo: avaliação geral



Compromissos do governo na Reforma Tributária

• Neutralidade tributária (não aumento da carga tributária)

• Neutralidade entre os entes: sem perdas no novo sistema de partilhas

• Melhora da qualidade das relações federativas

Proposta do Governo: compromisso



• Pontos positivos:

• Simplifica o sistema unificando tributos federais 

• Migração da origem para o destino no ICMS e criação de um “novo ICMS”
que coíbe a guerra fiscal

• Desconstitucionaliza os 75% do VA, passando-o para Lei Complementar

• Preserva o ISS na competência municipal, reconhecendo sua importância

• Modifica o sistema de partilha: de vinculação tributo a tributo para 
vinculação a um único bolo de impostos

• Aperfeiçoa a política de desenvolvimento regional para substituir a guerra 
fiscal  

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



• A proposta melhora o sistema atual, mas pode ser aprimorada para
assegurar:

• a neutralidade entre os entes 

• o não conflito entre as competências sobre os serviços 

• a compensação aos municípios na migração da origem para o 
destino no ICMS

• que o novo sistema de partilha incorpore a revisão do pacto 
federativo 

• participação mais ativa dos municípios no novo modelo de 
desenvolvimento

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



• FPM (ganhos ou perdas?)

• No ano de 2006 não há perdas e nem ganhos para os municípios.
• Hoje, o FPM vincula 23,5% do IR + IPI. Permanece na PEC os 23,5% mas 

em relação a um bolo único maior de impostos (IR + IPI + IVAF) descontado 
os setores financiados pelas contribuições, o que corresponde a um 
percentual menor - de 11,68%.

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



• FPM (ganhos ou perdas?)

Para não haver perdas em 2008, com base na arrecadação prevista no 
orçamento, o percentual a ser destinado para o FPM já deveria ser 
maior,12%. 

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08

Evolução da arrecadação por esfera de governo, em valores correntes: (em R$ milhões)
Descrição 2000 2004 2005 2006 2007 2008
IPI 17.700          21.294          24.644          27.385          31.958          39.820          
IR 49.895          92.058          116.161        125.760        148.053        168.939        
CSLL 9.209            19.896          26.232          28.024          34.413          40.673          
PIS 8.915            17.433          19.210          20.652          22.309          25.630          
Cofins 39.638          78.658          89.597          91.481          103.150        115.288        
Cide -                7.854            7.682            7.823            7.943           8.536           
Salário Educação 2.729            4.806            5.882            6.930            7.089           8.762           
Bolo federal 128.087        241.999        289.409        308.054        354.915        407.648        
IPI+IR 67.596          113.352        140.805        153.145        180.011        208.759        
Outros 60.491          128.647        148.604        154.909        174.904        198.889        
IPI+IR/Bolo federal 52,8% 46,8% 48,7% 49,7% 50,7% 51,2%
FPM=23,5%*(IPI+IR) 15.885          26.638          33.089          35.989          42.303          49.058          
FPM=23,5%*49,7%*Bolo 14.960          28.264          33.802          35.979          41.452          47.611          



• FPM (ganhos ou perdas?)

• E se o IVAF não reproduzir inicialmente a arrecadação das 
contribuições?

• Como garantir o compromisso do governo em relação a neutralidade 
se os percentuais foram definidos em 2006, com uma defasagem de 
pelo menos dois anos?

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



• Salário-Educação (ganhos ou perdas?)

• Extinção do salário-educação (2,5% de contribuição sobre a folha de salários) e substituição 
por um percentual de 2,3% do bolo único de impostos. Esse percentual é definido por lei 
complementar e poderá ser alterado posteriormente dentro do limite de 4,8% (2,3% educação 
e 2,5% transportes).

• Se fosse iniciada a reforma em 2006 a educação básica teria tido um pequeno ganho inicial, 
de R$ 200 milhões. 

• Na PEC ainda consta a revisão desse percentual caso a arrecadação não alcance  o 
percentual do último exercício de vigência da contribuição social do salário-educação.

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



• Salário-Educação (ganhos ou perdas?)

Como serão distribuídos entre os estados e, conseqüentemente, os 
municípios, os 2,3% vinculados à educação básica?

Hoje o salário-educação permanece dentro de cada estado em que foi 
arrecadado. Não há financiamento cruzado entre os estados. O 
estado de São Paulo financiará o Pará? Como ficará com a nova 
vinculação de 2,3%? 

Na PEC 233 permanece o dispositivo que determina a distribuição dos 
recursos proporcionalmente ao número de alunos matriculados na 
educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



• Cide (ganhos ou perdas?)

Extinção da Cide-combustíveis e substituição por um percentual de 2,5% 
do bolo único de impostos. 

Da vinculação de 2,5% para infra-estrutura (recomposição da CIDE), 
continua a transferência constitucional para Estados e Municípios (29%).

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



• Cide (ganhos ou perdas?)

O percentual de 2,5% será definido em lei complementar e poderá ser 
alterado posteriormente dentro do limite de 4,8% (2,3% educação e 
2,5% transportes).

Futuro conflito na redefinição desses percentuais, não só entre o setor 
de educação e de infra-estrutura de transportes, mas também entre 
os estados e municípios. 

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



• Municípios dos Estados exportadores (ganhos ou perdas?)

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08

Omissão em relação a Lei Kandir. Em 2006 significou uma receita de R$ 1 bilhão 
aos municípios (1/4 dos R$ 4 bilhões)

Extinção do repasse do IPI- Exportação e substituição por um percentual de 0,89% 
do bolo único de impostos, descontado os percentuais da Seguridade, Educação e 
Transportes. O valor de 2006 do IPI- Exportação foi incorporado no repasse do 
FER.



• Municípios dos estados exportadores (ganhos ou perdas?)

• Como serão ressarcidos os estados e municípios exportadores? Situação 
indefinida !?

• O FER tem o objetivo de compensar os estados “exportadores líquidos” na 
migração da origem para o destino no ICMS. Os estados e municípios que 
perdem com a reforma não são os mesmos beneficiados pelo IPI-Exportação.

• O FER terá seus recursos distribuídos de forma decrescente por critérios 
vinculados às exportações e de forma crescente para compensar perdas na 
arrecadação do ICMS.

• Lei complementar definirá nova fonte e montante adicional de recursos 
destinados ao FER.

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



• Desonerações da Folha de Salários

• O compromisso do governo é reduzir a cota-patronal em 1% ao ano, de 20% 
para 14%. A PEC 233 estabelece que lei definirá reduções gradativas da 
alíquota da contribuição patronal do segundo ao sétimo ano após a 
promulgação da reforma e, que o Poder Executivo encaminhará o projeto de 
lei em 90 dias.

• A PEC também prevê que, mediante lei, o governo poderá elevar as 
alíquotas do IVA-F e vincular um percentual sem partilhar com estados e 
municípios para o financiamento da previdência social em substituição a 
redução da cota-patronal.

Portanto, as futuras reduções da cota-patronal abrem a porta para, mediante 
lei, reduzir o bolo de impostos a ser partilhado com estados e municípios.

Proposta do Governo: avaliação da 
PEC 233/08



Conflitos judiciais IVA-F (base ampla) x ISS

•Sobreposição  de dois impostos sobre a mesma base e fato gerador.

•Questionamento dos contribuintes em relação a bi-tributação.
Art 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VIII – operações com bens e prestação de serviços, ainda que as operações e 
prestações se iniciem no exterior. § 7º Relativamente ao imposto previsto no inciso 
VIII, considera-se prestação de serviço toda e qualquer operação que não 
circulação ou transmissão de bens. (NR)

X

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos 
em lei complementar

Proposta do Governo: avaliações da 
PEC 233/08 



Conflitos judiciais IVA-F (base ampla) x ISS

Para evitar questionamentos é prudente alterar a redação do IVA-F para:

“imposto sobre operações com bens e atividades econômicas”

Adotando como referência as normas já positivadas através do 
instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade 
econômica (CNAE) e dos critérios de enquadramento utilizados pelos 
órgãos da Administração Tributária do país e da Receita Federal.

Proposta do Governo: avaliações da 
PEC 233/08 



Conflitos ICMS x ISS

Há um dispositivo prevendo que o “novo ICMS” incidirá sobre o valor total 
da operação quando as mercadorias forem fornecidas ou serviços 
prestados de forma conexa, adicionada ou conjunta, com serviços não 
compreendidos na competência tributária dos Municípios.

Isso retira da tributação do ISS vários serviços (conexos, adicionados ou 
conjuntos aos serviços de comunicação e transporte interestadual). 

Tais serviços são tributados hoje pelo ISS e passam a ser tributados pelo 
novo ICMS. Ex.: Serviços prestados pela Telefônica, como uma instalação 
de telefone, serviço-despertador etc.

Proposta do Governo: avaliações da 
PEC 233/08 



Migração do ICMS da origem para o destino

Redução gradual da alíquota na origem do ICMS nas operações interestaduais, dos 
atuais 12% e 7% para 2%.

Essa será a maior transformação da reforma na esfera estadual, já que os impostos 
indiretos são repassados aos preços das mercadorias e pagos pelos contribuintes 
localizados no estado de destino, onde ocorre o consumo. 

As operações interestaduais são tributadas em parte na origem exceto as operações 
com combustíveis, lubrificantes e energia, onde a receita cabe ao estado onde 
ocorrer o consumo. 

Proposta do Governo: avaliações da 
PEC 233/08 



Migração do ICMS da origem para o destino

No sistema atual, as receitas na operações interestaduais não retornam na totalidade 
aos estados dos contribuintes, pois parte das receitas permanecem no estado de 
origem, alíquotas de 12% ou 7%, a depender do estado do destino. 

Proposta do Governo: avaliações da 
PEC 233/08 

SUL-SUD origem NO-NE-CO SUL-SUD origem NO-NE-CO
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓

NO-NE-CO destino SUL-SUD NO-NE-CO destino SUL-SUD

Como é hoje a partilha de ICMS Como pode ficar após 8 anos

10%
5%

15% 15%
12%

7%
2% 2%



Participação dos municípios no CONFAZ

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ reúne o representante do 
Ministério da Fazenda e um representante de cada Estado e do Distrito Federal para 
deliberar, entre outros pontos, sobre a concessão ou revogação de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais do ICMS.

Os Estados fazem a guerra fiscal à revelia dos Municípios, impondo perdas 
constantes na sua principal fonte de transferência, os 25% do ICMS. Estima-se que 
os estados deixam de arrecadar 25 bilhões por ano.

A PEC 233 confere ao Confaz poderes para conceder benefícios e isenções no ICMS  
e para reduzir ou restabelecer alíquota de determinada mercadoria ou serviço.

Para não permanecer esse sistema, onde os municípios só perdem receitas, é
fundamental a participação dos municípios no Confaz.

Proposta do Governo: avaliações da 
PEC 233/08 



Migração do ICMS da origem para o destino

A redução da alíquota na origem até 2% (alguns estados querem 4%) limitará o 
espaço para os estados concederem benefícios fiscais via redução de alíquotas 
coibindo a “guerra fiscal”.

Com o fim da “guerra fiscal” o governo federal estima um aumento no ICMS entre R$ 
15 e R$ 20 bilhões. 

Essa política poderá beneficiar os municípios na proporção em que as futuras 
isenções sejam definidas nos orçamentos estaduais, preservando os 25% do ICMS 
dos municípios. 

Proposta do Governo: avaliações da 
PEC 233/08 



Garantia de compensação para os municípios na migração para o destino no ICMS 

A PEC prevê definição no Confaz dos incentivos uniformes no país e punição à
concessão de benefícios fiscais não contemplados na lei via retenção dos Fundos 
Constitucionais (FER, FPE e FNDR) 

A retenção dos fundos dos estados retirará receitas indevidamente dos municípios, em 
especial dos municípios dos estados que perdem com a reforma, contrariando a 
compromisso de compensação pela governo. 

Os municípios devem ter acesso direto ao FER para que não venham a ser punidos 
pela política dos gestores estaduais.

Proposta do Governo: avaliações da 
PEC 233/08 



Desconstitucionalização dos 75% do Valor Adicionado 

A PEC 233/08 retira da Constituição a repartição de ¾ pelo VA, remetendo a definição 
de uma nova regra para lei complementar, sem estabelecer critério novo de 
transição.

O VA concentra elevados níveis de receita per capita em poucos municípios 

Proposta do Governo: avaliações da 
PEC 233/08 



Proposta da CNM

Desconstitucionalização dos 75% do Valor Adicionado 

Os maiores beneficiários desse sistema de partilha são os municípios produtores, que 
concentram grandes instalações industriais, refinarias, hidrelétricas, etc.

Essa situação é injusta e incoerente com os sistemas tributários mais avançados do 
mundo, e com a PEC do governo,  pois, a apropriação da maior parcela do imposto 
passará a ser no estado de destino da mercadoria, ou consumidor. Em muitos 
casos, o imposto referente a uma mercadoria produzida em determinado município 
não ficará mais no estado desse município, e sim no estado do consumidor. Logo, 
como repartir ¾ de uma receita que não fica mais no estado?

A CNM propõe que seja aprovado uma regra de transição para garantir que os 
municípios não sofram queda brusca de receita ao mesmo tempo em que o sistema 
garanta uma desconcentração das receitas entre os municípios. 

Proposta da CNM 



Garantia de compensação para os municípios na migração para o destino no ICMS 

Criação do Fundo de Equalização de Receitas 

Inicialmente o FER substitui o IPI-Exportação que reparte 10% do IPI proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 25% desses recursos são 
distribuídos aos municípios pelo mesmo critério do ICMS.

No período de transição o FER compensará os Estados “exportadores líquidos” pela 
redução das alíquotas na origem.

A PEC posterga para Lei Complementar a definição de fonte e montante adicional de 
recursos para o FER.

Quais serão as novas fontes do FER?

Proposta do Governo: Fundo de 
Compensação



Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) 

Substitui os fundos constitucionais (FNE, FCO, FNO), o FDNE e o FDA para implementar a 
política de desenvolvimento regional. 

Financiado por um percentual sobre o bolo único de impostos descontando as vinculações, 
inicia em 4,2%, no segundo ano, e aumenta 0,1% ao ano até alcançar 4,8%.

Proposta do Governo: Política de 
Desenvolvimento Regional



Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) 

Atual PEC 233

Regiões: N, NE e CO Regiões: N, NE, CO, S e SE

Percentual: 3% (IPI+IR) Percentual: 4,8% (IRL+IPI+IVA-F)

Valor: R$ 4,6 bi Valor: de R$ 6,4 bi a R$ 7,3 bi

Rateio: 100% N, NE e CO Rateio: 95% NO, NE e CO - 5% S e SE

Aplicação: 100% empresas Aplicação: 60% empresas através dos 

através dos fundos de fundos de desenvolvimento regional e

desenvolvimento regional 40% pelos Estados através de fundos 
estaduais de desenvolvimento

Proposta do Governo: Política de 
Desenvolvimento Regional



A PEC determina a fixação “rígida” dos percentuais de vinculação 
antes da discussão sobre o pacto federativo, com base em um 
único ano, em defasagem com a própria implantação da reforma.

Ao mesmo tempo a PEC posterga para Lei Complementar a 
determinação das regras de compensação.

Com a Reforma Tributária torna-se urgente a revisão da Pacto 
Federativo, pois a determinação desses percentuais de 
vinculação deve estar associada as responsabilidades de cada 
esfera de governo: União, Estados, Municípios.

Proposta do Governo: avaliação geral



A CNM também propôs alterações nos impostos diretos, que estão sendo analisadas pelo 
governo:

• municipalização do ITR;

• transferência do IPVA para as prefeituras que municipalizarem o trânsito;

• adoção da progressividade no ITBI;

• transferência aos municípios de parte do ITCMD, incidente sobre imóveis;

Irá lutar também:

• pela isenção dos Municípios no PASEP;

• pela inclusão dos Municípios no CONFAZ;

• pela preservação do ISS; 

• pela participação dos Municípios no FNDR;

• pelo estabelecimento de prazo para regulamentação do art. 23 da CF; e

• Pela determinação que os programas federais sejam criados por lei, com regras claras para o 
custeio dos mesmos, sua atualização e as responsabilidades.

Propostas da CNM para os impostos diretos 



PEC 233/08: desempenho do ISS

O ISS aumentou 130% no período de 2002 a 2007, portanto, acima do 
ICMS (78%) e do bolo de tributos federais (90%) a ser partilhado na 
reforma tributária.



Tecnicamente pode ser mais adequado a inclusão do ISS na base do IVAF e 
do ICMS, como o governo sugere que irá discutir no Congresso Nacional. 

Contudo, os municípios não tem condições de retroceder na autonomia 
conquistada e de abrir mão dessa receita que tem crescido acima dos tributos 
federais e estaduais. 

As compensações se mostram insatisfatórias se a incorporação do ISS na 
base do ICMS e do IVAF significar novos benefícios e isenções fiscais. 
Sobretudo, quando ainda não há participação da representação dos 
municípios no Conselho do Confaz.

Os municípios uniformizaram o ISS e colhem os benefícios dessa política. O 
aumenta das receitas próprias é fundamental nesse momento de elevação das 
responsabilidades na provisão e financiamento da saúde e educação. 

PEC 233/08: inclusão do ISS na reforma?



Conclusão Final

A proposta de reforma tributária simplifica o sistema tributário, o que é
fundamental para a economia do país. Contudo, ela deve ser 
aperfeiçoada como forma de minimizar os conflitos federativos entre 
União, Estados e Municípios.

Por isso, queremos aqui na XI Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios discutir o Pacto Federativo  e as contribuições dos 
municípios para o aperfeiçoamento e aprovação da reforma tributária.


