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Carta do Presidente

Prezado(a) Municipalista,

Idealizado há 14 anos pela Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), o projeto Seminários Novos Gestores busca apresentar aos pre-
feitos as pautas correntes que precisam de especial atenção no dia a 
dia das gestões municipais com o governo federal e com o Congresso 
Nacional e proporcionar um momento de reflexão sobre alguns dos prin-
cipais desafios que serão enfrentados no decorrer de seus mandatos. 

A CNM, nesta Coletânea Gestão Pública Municipal, traz ao novo 
gestor um rol de temas que, neste momento, o guiarão e ajudarão no 
desenvolvimento de suas políticas locais. Ao longo de todo o mandato, 
a Entidade estará ao seu lado, apoiando suas iniciativas, orientando os 
caminhos a serem seguidos e, principalmente, lutando junto ao Congres-
so Nacional e ao governo federal pela melhoria das relações entre os 
Entes, por respeito à autonomia dos nossos Municípios e por mais recur-
sos para possibilitar melhores condições de vida às nossas populações.

Nesta obra, integrante da coletânea, sob o título Finanças munici-
pais – o que tenho de recursos?, propõe-se a orientar o gestor munici-
pal quanto à efetividade e à eficiência da gestão dos recursos públicos 
como instrumento de transformação no planejamento municipal.

Boa leitura e uma excelente gestão!

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM



Sumário

1..Os.10.Mandamentos.de.um.Gestor.Eficiente .............................................13

2. Gestão de Recursos Financeiros – Competências e Obrigações Constitu-
cionais ................................................................................................................15

3..O.Novo.Gestor.e.os.Desafios.das.Finanças.Municipais. ..........................20
3.1   É a hora de arrumar a casa! Então, por onde começar? ......................21
3.2   Que recursos tenho? .............................................................................22

4. Transferências Constitucionais e Legais ....................................................25
4.1   Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ......................................26

4.1.1  Estrutura ........................................................................................ 26
4.1.2   Principais dúvidas ........................................................................ 29
4.1.3  Repasses extras ............................................................................ 33
4.1.4  Classificação por estimativa ......................................................... 35
4.1.5   Depósitos judiciais ....................................................................... 36

4.2    Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) ..............................................36
4.2.1  O que é? ........................................................................................ 36
4.2.2  Com que periodicidade ele é creditado aos Municípios? ........... 37
4.2.3  Quais deduções incidem sobre o recurso? ................................. 37
4.2.4  Em que devo aplicar o recurso? ................................................... 37

4.3   Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX) ......................37
4.3.1  O que é? ........................................................................................ 37
4.3.2  Como é distribuído? ...................................................................... 37
4.3.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios? .. 38
4.3.4  Em que conta é creditado? ........................................................... 38
4.3.5  Que deduções incidem sobre esse recurso? .............................. 38
4.3.6  Em que deve ser aplicado? .......................................................... 39



4.4    Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) ...............39
4.4.1  O que é? ........................................................................................ 39
4.4.2  Como é distribuído? ...................................................................... 40
4.4.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios? .. 41
4.4.4  Que deduções incidem sobre esse recurso? .............................. 41
4.4.5  Em que deve ser aplicado? .......................................................... 41

4.5    Imposto sobre Operações Financeiras – Ouro (IOF Ouro) .................41
4.5.1  O que é? ........................................................................................ 41
4.5.2  Como é distribuído? ...................................................................... 42
4.5.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios? .. 42
4.5.4  Que deduções incidem sobre o imposto? ................................... 42
4.5.5  Em que deve ser aplicado? .......................................................... 42

4.6    Lei Kandir ..............................................................................................42
4.6.1  O que é? ........................................................................................ 42
4.6.2  Como é distribuído? ...................................................................... 43
4.6.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios? .. 43
4.6.4  Que deduções incidem sobre esse recurso? .............................. 44
4.6.5  Em que deve ser aplicado? .......................................................... 44

4.7    Compensações financeiras para gestão ambiental .............................44
4.7.1  Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(Cfem) ...................................................................................................... 45
4.7.2  Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 
(CFURH) e royalties de Itaipu (ITA) ........................................................ 50
4.7.3  Fundo Especial de Petróleo (FEP) ................................................ 54
4.7.4  Royalties – Agência Nacional do Petróleo (ANP) ......................... 55

4.8   Imposto sobre Produto Industrializado – Exportação (IPI Exportação) ..... 56
4.8.1  O que é? ........................................................................................ 56
4.8.2  Como é distribuído? ...................................................................... 57
4.8.3  Que deduções incidem sobre esse recurso? .............................. 57
4.8.4  Em que deve ser aplicado? .......................................................... 57



4.9   Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) .............................57
4.9.1  O que é? ........................................................................................ 57
4.9.2  Legislação ..................................................................................... 58
4.9.3  Convênio ....................................................................................... 58
4.9.4  Condições para a celebração ...................................................... 59
4.9.5  Atribuições após a celebração ..................................................... 60
4.9.6  Como é distribuído? ...................................................................... 60
4.9.7  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios e que 
deduções incidem sobre essa receita? ................................................. 61
4.9.8  Em que conta é creditado? ........................................................... 61
4.9.9  Em que deve ser aplicado? .......................................................... 61
4.9.10  Como aumentar essa receita? .................................................... 61

5. Transferências Estaduais .............................................................................63
5.1   Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 
comunicação (ICMS) .....................................................................................63

5.1.1  Índice de Participação dos Municípios (IPM) .............................. 63
5.1.2  Em que deve ser aplicado? .......................................................... 64

5.2   Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ...........65
5.2.1  Em que deve ser aplicado? .......................................................... 65

6. Receitas Próprias ...........................................................................................66
6.1    Imposto Sobre Serviço (ISS) ................................................................66

6.1.1  O que é? ........................................................................................ 66
6.1.2  Fato gerador .................................................................................. 67
6.1.3  Base de cálculo ............................................................................ 67
6.1.4  Deduções permitidas .................................................................... 67
6.1.5  Local de recolhimento................................................................... 68
6.1.6   Em que deve ser aplicado? ......................................................... 69

6.2    Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) .........................................69
6.2.1  O que é? ........................................................................................ 69
6.2.2  Base de cálculo ............................................................................ 71
6.2.3  Em que deve ser aplicado? .......................................................... 73



6.3    Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) ................................73
6.3.1  O que é? ........................................................................................ 73
6.3.2  Base de cálculo ............................................................................ 74
6.3.3  Em que devo aplicar o recurso? ................................................... 74

6.4   Taxas ......................................................................................................75
6.4.1  De poder de polícia e de serviço ................................................. 76

6.5    Contribuições ........................................................................................77
6.5.1  Contribuição de Melhoria .............................................................. 77
6.5.2  Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública 
(Cosip) ..................................................................................................... 78

6.6    Dívida Ativa ...........................................................................................79
6.6.1  O que é? ........................................................................................ 79
6.6.2  Estoque ......................................................................................... 80

6.7   Simples Nacional ...................................................................................84
6.7.1  O que é? ........................................................................................ 84
6.7.2  Porque o Simples Nacional é importante para os Municípios? ... 86
6.7.3  Papel dos Municípios .................................................................... 87
6.7.4  Certificação digital ........................................................................ 90
6.7.5  Convênio com a PGFN ................................................................. 91
6.7.6  Sefisc ............................................................................................. 94

6.8   Microempreendedor Individual (MEI) ....................................................95
6.8.1  Quem é o MEI? .............................................................................. 95
6.8.2  Qual o papel do Município? .......................................................... 96

6.9    Revisão do Código Tributário Municipal .............................................100

7..Bibliografia ...................................................................................................101



12 Finanças Municipais – O que tenho de recursos? 

Resumo

Saber que recursos o Município tem à disposição é mandamento 
básico para um bom gestor. Assim, este trabalho fornece informações 
sobre as receitas próprias municipais, as transferências estaduais e os 
impostos e contribuições federais transferidos da União aos Municípios. 
A fim de mobilizar os gestores, apresentamos, também, os principais te-
mas de interesse que tramitam no Congresso Nacional.
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1. Os 10 Mandamentos de 
um Gestor Eficiente

1. Institua e cobre seus impostos.
 ¡ Essa é uma competência estabelecida na Constituição, sujeita a 

sanções pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

2. Entenda o potencial de desenvolvimento de suas próprias re-
ceitas e das transferências do Estado e da União.

 ¡ Muitos gestores administram uma arrecadação inferior àquela 
que potencialmente poderiam arrecadar, em razão do desco-
nhecimento de sua capacidade de arrecadação, tanto com rela-
ção a transferências constitucionais e estaduais, como com re-
lação ao potencial tributário de arrecadação de impostos de sua 
competência.

3. Não gaste mais do que arrecada.
 ¡ Seja prudente. Essa é uma qualidade que o gestor deve cultivar, 

pois o histórico da evolução das receitas mostra que sempre exis-
tem altos e baixos na economia.

 ¡ Saiba o que você tem de recursos disponíveis.

4. Atualize seu Código Tributário Municipal.
 ¡ Uma administração tributária eficiente tem em sua essência uma 

legislação clara e atualizada.
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5. Estruture a administração tributária municipal.
 ¡ Capacite seus funcionários.
 ¡ Integre setores.
 ¡ Modernize os instrumentos de trabalho.

6. Conheça a realidade da comunidade.
 ¡ Saiba quais são as necessidades prioritárias da comunidade lo-

cal e invista esforços para garantir o atendimento dessas neces-
sidades.

7. Não assuma responsabilidades que não são do Município.

8. Atente-se para o que acontece no Congresso brasileiro.
 ¡ Deputados e senadores podem estar discutindo matérias de ex-

trema importância para as receitas municipais de interesse da 
comunidade local.

9. Compartilhe boas práticas da sua gestão, o que é bom pre-
cisa ser replicado.

10. Lidere de forma democrática.
 ¡  Ouça a todos e delegue responsabilidades a quem de fato você 

confia e sabe que fará o trabalho dentro da legalidade.
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2. Gestão de Recursos 
Financeiros – Competências 
e Obrigações Constitucionais

A Constituição Federal de 1988 (CF) garantiu aos Municípios, a 
partir da descentralização de poder, a autonomia política (composição 
do governo local – eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores; ela-
boração e publicação de atos e normas locais – lei orgânica, por exem-
plo), administrativa (prestação de serviços de interesse local) e financei-
ra (instituir e cobrar seus tributos, bem como aplicar sua renda da forma 
que entenderem melhor).

No âmbito da autonomia financeira dos Municípios, cabe à ad-
ministração, na esfera de suas atribuições na gestão de recursos pú-
blicos, o papel de monitorar suas receitas e a execução da despesa, 
sempre em compatibilização com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Nesse aspecto, a CF estabelece dois pontos importantes: a institui-
ção do sistema de controle interno, que terá como finalidade a avaliação 
do cumprimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planeja-
mento (PPA, LDO e LOA), ao mesmo tempo em que avalia os resultados 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; e a competência para 
instituir, cobrar e arrecadar seus tributos, sendo eles: o Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza, usualmente conhecido pela sigla ISS, o 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Im-
posto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens e Imóveis e de direitos 
reais a ele relativos (ITBI), além das taxas e contribuições, tema que se-
rá detalhado no decorrer deste trabalho.
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar 
101/2000, também prevê, em seu art. 11, como requisito de responsa-
bilidade na gestão fiscal, instituição, previsão e efetiva arrecadação de 
todos os tributos de competência do Município.

ATENÇÃO, GESTOR!
O não atendimento ao que dispõe a LRF cons-
titui crime por omissão, de responsabilidade do 
gestor.

No entanto, no Brasil vigora uma concepção de que boa parte 
dos Municípios de pequeno porte são ineficazes na gestão de seus re-
cursos, especialmente porque não arrecadam os tributos que lhes são 
conferidos pela CF, sendo mantidos, quase que em sua totalidade, por 
repasses constitucionais de arrecadação estadual e federal. 

De fato, dados extraídos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 
a partir dos relatórios do Finanças do Brasil (Finbra/2014), que contêm 
informações sobre as receitas e despesas de cada Município brasilei-
ro, mostram que, quanto maior a população do Município, maior a ar-
recadação per capita, o que revela que Municípios com menor popula-
ção não arrecadam seus tributos com a eficiência de cidades maiores. 

Para análise desses dados, classificamos os Municípios por “por-
te”, considerando a população como principal variável:

 ¡ até 10.000 ha (2.459 Municípios);
 ¡ entre 10.001 e 20.000 ha (1.383 Municípios);
 ¡ entre 20.0001 e 50.000 ha (1080 Municípios);
 ¡ entre 50.001 e 100.000 ha (348 Municípios);
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 ¡ entre 100.001 e 200.000 ha (155 Municípios);
 ¡ entre 200.001 e 500.000 ha (106 Municípios);
 ¡ entre 500.001 e 1.000.000 ha (22 Municípios);
 ¡ acima de 1.000.000 ha (17 Municípios).

Tabela 1 – Arrecadação per capita

Fonte: FINBRA/STN, 2014.

Os dados da Tabela 1 apontam que as receitas per capita do ISS, 
IPTU e ITBI dos Municípios com população até 10 mil habitantes não 
representam nem a metade da arrecadação per capita dos Municípios 
com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. Em contrapartida, 
as receitas de transferência do Estado, o imposto sobre operações re-
lativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS), e da 
União, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), representam, res-
pectivamente, 70,38% e 40,53% das receitas correntes dos Municípios 
de pequeno porte, o que caracteriza bem o cenário de dependência.

Gestor, conseguiu identificar onde seu Município se encaixa? In-
felizmente os Entes locais mais dependentes do FPM vivem diariamente 
em uma montanha-russa, em que normalmente as quedas forçam um 
grito de socorro!
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Figura 1 – A montanha-russa do FPM
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Fonte: CNM 

As oscilações demonstradas na Figura 1 referem-se ao período de janeiro de 2015 a 
junho de 2016, o que é de sobremodo preocupante.  

No entanto, equivoca-se quem diz que a gestão de recursos do Município de pequeno 
porte é ineficiente porque sua capacidade de arrecadação é inferior em relação a 
Municípios A ou B. Pelo contrário, as características e diferenças regionais, bem como os 
desníveis das condições de desenvolvimento entre um Município e outro, acabam 
refletindo nas suas receitas. Além disso, na história do municipalismo brasileiro, os Entes 
locais têm recebido cada vez mais encargos e responsabilidades, mesmo sem a 
contrapartida das correspondentes fontes de custeio. Isso tem levado a um quadro de 
desequilíbrio na Federação brasileira, em que os Municípios, em que pesem as vastas 
necessidades a que devem atender, carecem de recursos financeiros próprios para lhes 
fazer frente.  

Além das questões históricas e regionais, o fato de que poucos Municípios fazem 
investimentos em suas estruturas ainda é uma grande verdade. Muitos Municípios 
carecem de uma boa estrutura, como um departamento ou secretaria, ou ainda um órgão 
específico de fiscalização e arrecadação, bem como uma estrutura de pessoal qualificado 
e capacitado, além de investimentos em tecnologia e modernização da administração 
tributárias.  

Dentro do aspecto da cobrança de seus próprios impostos, uma pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre Perfil dos Municípios Brasileiros – 
Gestão Pública 2015, revela que, dos 5.565 Municípios que responderam à pesquisa, 
354 não cobram o IPTU. Desse total, 233 são da região Nordeste e 101 da região Norte 
do país. O instituto também perguntou quantos Municípios possuem cadastro de 
empresas contribuintes do ISS, o cadastro do ISS propriamente dito; 492 Municípios 
responderam que não possuem, o que inviabiliza por completo a cobrança e o controle 
desse imposto.  

Fonte: CNM

As oscilações demonstradas na Figura 1 referem-se ao período de 
janeiro de 2015 a junho de 2016, o que é de sobremodo preocupante. 

No entanto, equivoca-se quem diz que a gestão de recursos do 
Município de pequeno porte é ineficiente porque sua capacidade de 
arrecadação é inferior em relação a Municípios A ou B. Pelo contrário, 
as características e diferenças regionais, bem como os desníveis das 
condições de desenvolvimento entre um Município e outro, acabam re-
fletindo nas suas receitas. Além disso, na história do municipalismo bra-
sileiro, os Entes locais têm recebido cada vez mais encargos e respon-
sabilidades, mesmo sem a contrapartida das correspondentes fontes 
de custeio. Isso tem levado a um quadro de desequilíbrio na Federação 
brasileira, em que os Municípios, em que pesem as vastas necessida-
des a que devem atender, carecem de recursos financeiros próprios 
para lhes fazer frente. 

Além das questões históricas e regionais, o fato de que poucos 
Municípios fazem investimentos em suas estruturas ainda é uma grande 
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verdade. Muitos Municípios carecem de uma boa estrutura, como um 
departamento ou secretaria, ou ainda um órgão específico de fiscaliza-
ção e arrecadação, bem como uma estrutura de pessoal qualificado e 
capacitado, além de investimentos em tecnologia e modernização da 
administração tributárias. 

Dentro do aspecto da cobrança de seus próprios impostos, uma 
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre 
Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública 2015, revela que, dos 
5.565 Municípios que responderam à pesquisa, 354 não cobram o IP-
TU. Desse total, 233 são da região Nordeste e 101 da região Norte do 
país. O instituto também perguntou quantos Municípios possuem cadas-
tro de empresas contribuintes do ISS, o cadastro do ISS propriamente 
dito; 492 Municípios responderam que não possuem, o que inviabiliza 
por completo a cobrança e o controle desse imposto. 

Adicionalmente, quanto ao aspecto da modernização dos ins-
trumentos de trabalho, o IBGE perguntou se os Municípios possuem 
a Planta Genérica de Valores (PGV) informatizada, e 2.070 Municípios 
responderam não possuir (mais informações sobre esse tema podem 
ser obtidas na consulta ao item 6.2 desta cartilha). Quanto ao cadastro 
do ISS informatizado, 1.203 Municípios informaram não ter implemen-
tado tal tecnologia.

Esses dados revelam que a ausência de estrutura capaz de execu-
tar e cumprir o seu papel no âmbito da administração tributária munici-
pal pode ser um dos grandes problemas arrecadatórios dos Municípios, 
sem falar que descumpre o ordenamento constitucional e a responsa-
bilidade na gestão fiscal.

Gestor, isso mostra o quanto é importante o investimento em ações 
para quantificar e qualificar sua receita. Se pensarmos na estrutura ad-
ministrativa municipal como um corpo humano, sem dúvida a receita 
seria o oxigênio desse corpo; parafraseando, a receita é indispensável 
para a execução de qualquer planejamento.
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3. O Novo Gestor e os 
Desafios das Finanças 
Municipais 

Ufa! O trabalho até aqui já lhe exigiu umas boas gotas de suor, 
não é mesmo?

Mas agora, como candidato eleito, é hora de descansar, certo?
Isso.é.o.que.todos.gostaríamos.de.afirmar,.no.entanto,.há.mui-

to a ser feito.
O primeiro ano de mandato é certamente aquele em que o ges-

tor mais se dedicará a conhecer a rotina administrativa, bem como sua 
estrutura, legislação e, especialmente, as receitas e despesas sob sua 
gerência. 

Sabe-se que, para muitos de vocês, assumir a administração do 
Município é uma missão nova; para outros tantos, representa a continui-
dade de uma tarefa já muito praticada, com grandes conquistas e uma 
lista extensa de superação de desafios.

CONHEÇA MAIS!

Em 2013, a Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM), a partir de uma pesquisa de opinião 
realizada em 3.853 gestores municipais, obteve 
as seguintes informações:
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 ¡ cerca de 1.800 gestores classificaram a situação encontrada 
na prefeitura como ruim ou péssima;

 ¡ em 2.600 Municípios existiam dívidas de curto prazo, que re-
presentavam em média 16% do orçamento anual da prefeitura;

 ¡ em 2.240 Municípios existiam dívidas com fornecedores que 
estavam com 5,7 meses de atraso;

 ¡ em 818 Municípios a folha de pagamento estava com atrasos;
 ¡ em 565 Municípios o 13º salário do ano anterior estava atrasado.

Entre outras situações, como obras e equipamentos pendentes de 
pagamento, restos a pagar a descoberto e recursos correntes que 
não eram suficientes para fazer frente às demandas da população.

3.1   É a hora de arrumar a casa! Então, por onde começar?

Um balanço da situação financeira se faz necessário nesse mo-
mento. É importante que o novo prefeito, juntamente com sua equipe 
técnica, efetue, no mínimo, as seguintes avaliações.

 ¡ Situação de adimplência junto aos órgãos, entre eles:
 � Receita Federal do Brasil (RFB);
 � Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
 � Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntá-

rias (Cauc);
 � Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Públi-

co Federal (Cadin);
 � Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS):
 � companhia de água e energia;
 � empresa de telefonia;
 � bancos etc.
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 ¡ Situação de adimplência quanto a folha de pagamento, férias e 
13º salário. Identificar a dimensão de custos com:
 � folha de pagamento: salários de servidores efetivos, comissio-

nados e pagamento a prestadores de serviço;
 � material necessário para a manutenção da administração: si-

tuação dos estoques de materiais didáticos, de expediente, 
merenda, medicamentos etc.

 ¡ Situação de adimplência junto a convênios celebrados.
 ¡ Situação dos arquivos de documentos legais, contábeis, financei-

ros, administrativos e a confiabilidade dos mesmos.
 ¡ Adimplência das vinculações constitucionais:

 � identificar se os recursos públicos, com vinculações obrigató-
rias, estão sendo direcionados para o fim específico.

 ¡ Atendimento aos limites e responsabilidades estabelecidos pela 
LRF. Equilíbrio nas contas públicas:
 � compatibilização dos valores de receita e despesa constantes 

na LOA com as metas de resultados estabelecidos na LDO e 
PPA;

 � efetiva implementação de todos os tributos previstos na CF;
 � observância dos limites de gastos com pessoal;
 � observância dos limites de endividamento.

3.2   Que recursos tenho?

Essa é uma das primeiras perguntas que lhe vem à cabeça?
Se sim, parabéns!
Você está começando pelo caminho certo.

Não é possível planejar qualquer ação sem antes saber o que vo-
cê tem de recursos e quais compromissos já existem em relação a eles. 
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Muitos dos bons planejamentos construídos são, em sua maioria, enga-
vetados por falta de recursos. Então, antes de você investir boa parte do 
seu tempo na construção de um plano de ação, saiba o que você tem 
de recursos disponíveis.

Gestor, você já deve saber, mas fazemos questão de lembrar!

A Constituição Federal de 1988, que garantiu aos Municípios maior 
autonomia e ao mesmo tempo lhes atribuiu competência para execu-
ção conjunta com a União e Estados, trouxe para o bojo dos Municípios 
uma série de responsabilidades, muitas vezes não compatíveis com 
sua capacidade financeira. A falta de equilíbrio nessa equação “encar-
gos versus fontes de custeio” compromete a autonomia municipal con-
sagrada pela Constituição e depõe contra o pacto federativo. Sem au-
tonomia financeira, as autonomias política e administrativa não podem 
ser exercidas plenamente. 

Então, prefeito, muito cuidado! Um dos 10 mandamentos do 
gestor eficiente é “não assumir responsabilidades que não são do Mu-
nicípio”, isso pode provocar um cenário de sobrecarga à administração 
municipal.
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FICA A DICA! 
Gestor, é possível que você encontre o Municí-
pio em uma situação difícil, sendo necessária a 
tomada de medidas mais extremas. Assim, com 
o objetivo de reduzir custos e permitir que recur-
sos sejam investidos nas necessidades da co-
munidade, a CNM sugere:

 ¡ estrutura administrativa:
 � distribuição de secretarias: enxugue a administração e 

reduza secretarias; 
 � remanejamento de servidores; 
 � servidores cedidos: recrute os servidores municipais, inte-

grantes dos quadros da carreira, atuantes em áreas que 
não são da administração municipal;

 � modernização dos instrumentos de trabalho: avalie a pos-
sibilidade e a necessidade de implantação de instrumen-
tos modernos para agilizar e desburocratizar a fiscaliza-
ção e arrecadação de impostos, como, por exemplo, a 
Nota Fiscal de Serviço – Eletrônica;

 ¡ revisão da legislação básica:
 � lei orgânica; 
 � planos de carreira;
 �  Código Tributário Municipal, entre outras.
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4. Transferências 
Constitucionais e Legais

Gestor, nesta sessão abordaremos duas espécies de transferên-
cia: a Constitucional e a Transferência Legal da União.

A Transferência Constitucional refere-se a parcela das receitas fe-
derais arrecadadas e destinadas aos Estados e Municípios em decor-
rência de previsão na CF. Conforme a Carta Magna, o objetivo dessas 
transferências é amenizar as desigualdades regionais, ou seja, “promo-
ver o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios” (BRA-
SIL, 2016, art. 161, inc. II).

Entre as transferências constitucionais, abordaremos:
I – Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
II – Apoio Financeiro aos Municípios (AFM);
III – Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX); 
IV – Imposto sobre Produto Industrializado – Exportação (IPI Ex-

portação);
V – Imposto Territorial Rural (ITR);
VI – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide); e
VII – Imposto Sobre Operações Financeiras – Ouro (IOF Ouro).

Já as Transferências Legais da União são aquelas previstas em 
textos infraconstitucionais, tais como leis complementares e ordinárias. 
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Entre as transferências legais, abordaremos:
I – desoneração do ICMS (Lei Kandir); e
II – compensações financeiras para gestão ambiental:
 � Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mine-

rais (Cfem);
 � Compensação Financeira de Recursos Hídricos (CFURH); 
 � royalties de Itaipu (ITA);
 � Fundo Especial de Petróleo (FEP);
 � royalties da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

4.1   Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

4.1.1  Estrutura

4.1.1.1  O que é?
Como exposto anteriormente, o FPM é uma das principais fonte de 

receita dos Municípios. Prevista no artigo 159 da Constituição Federal 
(CF), é uma transferência cujo repasse compete à União. 

A União retira uma quantia equivalente a 22,5% de sua arrecada-
ção, em cada exercício, para repassar aos Municípios. 

A CNM luta em prol da causa municipalista e ob-
teve duas conquistas na composição do FPM, 
acrescentando dois pontos percentuais, totalizan-
do então 24,5%, com a inclusão de duas emen-
das constitucionais.

Continue lendo e conheça mais sobre as emendas.
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4.1.1.2  Com que periodicidade o FPM é creditado?
Do percentual de 22,5%, o recurso é transferido decenalmente 

aos Municípios, ou seja, nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. O repasse 
é sempre creditado em dia útil antecipado, caso as datas caiam em fi-
nais de semana ou feriados.

4.1.1.3  Base de cálculo
A base de cálculo do FPM provém da junção de dois impostos de 

competência da União, o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI). 

O FPM tem sempre uma variação de queda ou crescimento du-
rante o ano, e esta oscilação é volúvel em razão das peculiaridades de 
cada mês. Na Figura 2, tabela demonstrativa, para que o gestor progra-
me-se no decorrer do exercício:

Figura 2 – Comportamento mensal do FPM

MÊS RESULTADO CARACTERÍSTICAS

Janeiro 
Ingresso da arrecadação nos períodos 
de datas comemorativas como Natal e 
Ano Novo.

Fevereiro 
Ingressos do Imposto de Renda reco-
lhido pelos Fundos de Pensão.

Março = N
Arrecadação pura e normal dos repas-
ses que compõe o FPM.

Abril 
Leve crescimento da arrecadação, se 
comparada ao mês anterior.
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Maio 

Melhor mês do ano, em razão da entra-
da de receitas nos cofres públicos pro-
vocadas pelo resultado da Declaração 
de Ajuste Anual de imposto a pagar pe-
los contribuintes.

Junho a 
Outubro =

Desempenho inferior ao primeiro se-
mestre. Caracteriza-se pela restituição 
do Imposto de Renda.

Novembro e 
Dezembro 

Início de uma ascensão na arrecada-
ção pelas datas comemorativas.

Fonte: CNM

4.1.1.4  Como é feita a distribuição?
Cada Município recebe um valor definido de FPM de acordo com 

as regras estabelecidas no Decreto-Lei 1.881/1981. Esse ato normativo 
determina pelo número de habitantes as faixas populacionais, cabendo 
a cada uma destas faixas um coeficiente individual.
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Tabela 2 – Faixa de Habitantes e Coeficiente

20 
 

Novembro e Dezembro < Início de uma ascensão na 
arrecadação pelas datas 
comemorativas. 

Figura 2 – Comportamento mensal do FPM 
Fonte: CNM 

4.1.1.4 Como é feita a distribuição? 

Cada Município recebe um valor definido de FPM de acordo com as regras estabelecidas 
no Decreto-Lei 1.881/1981. Esse ato normativo determina pelo número de habitantes as 
faixas populacionais, cabendo a cada uma destas faixas um coeficiente individual. 

Tabela 2 – Faixa de Habitantes e Coeficiente 

 

Fonte: Tribunal de Contas da União (TCU). 

4.1.1.5 Onde é creditado? 

O crédito é exclusivamente realizado no Banco do Brasil, o Município tem a liberdade de 
escolher apenas a agência.  

4.1.2  Principais dúvidas 
4.1.2.1 Municípios de outro Estado com o mesmo coeficiente que o 

meu recebem o mesmo valor? 

Não, os valores são variáveis.  

Fonte: Tribunal de Contas da União (TCU).

4.1.1.5  Onde é creditado?
O crédito é exclusivamente realizado no Banco do Brasil, o Muni-

cípio tem a liberdade de escolher apenas a agência. 

4.1.2   Principais dúvidas

4.1.2.1  Municípios de outro Estado com o mesmo coeficiente que o meu 
recebem o mesmo valor?

Não, os valores são variáveis. 
Cada Estado compõe uma quantidade de Municípios, com núme-

ros de habitantes diferentes, e o cálculo para distribuição é com base na 
população de cada Município. Agora, os valores destinados aos Municí-
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pios de cada Estado, estes sim são fixos. Por exemplo, os coeficientes 
do FPM dos Municípios de Luziânia (GO) e Rio Verde (GO) são iguais, 
então ambos recebem o mesmo valor de FPM. 

4.1.2.2  Se for criado ou extinto um Município no meu Estado, o valor do 
FPM muda?

Sim. 
Com a criação de um novo Município, a cota individual de todos 

os outros daquele mesmo Estado vai diminuir.
E o inverso ocorre na extinção, ou seja, há um aumento nos va-

lores de repasse do FPM.

4.1.2.3  Como aumentar meu coeficiente populacional?
O aumento do coeficiente só ocorrerá quando o número de habi-

tantes ultrapassar de uma faixa a outra, conforme a Tabela 2. 
O cálculo para a faixa populacional é realizado com base em in-

formações prestadas pelo IBGE. O Tribunal de Contas da União (TCU), 
fundamentado nessa estatística, publica no Diário Oficial da União (DOU) 
os coeficientes de cada Ente municipal. 

A nova redação do art. 102 da Lei 8.443/92 suprimiu o prazo de 
20 dias para que os Entes interessados apresentem Reclamação Ad-
ministrativa em face das estimativas populacionais para Estados e Mu-
nicípios apuradas pelo IBGE. A CNM, todos os anos, solicita ao instituto 
de que forma se dará essa reclamação.

Assim, é importante o Município reunir os seguinte documentos, 
que servirão de fundamento para a reclamação. A fundamentação da 
reclamação poderá se basear em dados indicativos que demonstrem o 
aumento populacional, como, por exemplo: 

 ¡ censo escolar;
 ¡ população votante;
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 ¡ cadastros de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS);
 ¡ número de ligações da rede elétrica e de água;
 ¡ registros de nascimento e óbitos;
 ¡ existência de assentamentos;
 ¡ outros.

4.1.2.4  O FPM pode ser retido?
Conforme o art. 160 da CF, o FPM poderá ser condicionado caso 

sejam constatados débitos junto ao governo federal e suas autarquias.

4.1.2.5  O FPM pode ser bloqueado? Por quais motivos?
Se o Município tiver parcelamentos em atraso relativos ao Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) ou Pasep, um bloqueio será realizado 
por determinação da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Procu-
radoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos débitos inscritos na Dí-
vida Ativa da União, ou, ainda, pelos Tribunais de Contas dos Estados 
(TCE), nos casos de irregularidades detectadas pelo não cumprimento 
de determinações.

Uma outra situação que penaliza o Município com o bloqueio do 
FPM refere-se ao cadastramento e à homologação dos gastos com saú-
de por meio do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em 
Saúde (Siops). Nesse caso, o não envio desse relatório também inter-
rompe o acesso aos valores do Imposto Territorial Rural (ITR).

4.1.2.6  Como desbloquear o FPM?
É preciso fazer um levantamento pelo real motivo do bloqueio, 

conforme exposto na questão anterior. 
Caso a irregularidade se deva a algum débito com o INSS ou a 

três guias em aberto do Pasep, é necessário quitar as guias de recolhi-
mento e apresentá-las na Delegacia da RFB em cujo Município é jurisdi-
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cionado para que, assim, ocorra a baixa no Fundo de Participação dos 
Estados e Municípios (Fpem), o que permite o desbloqueio em até 24 
horas. Se o Município não puder ir até a sua jurisdição, então terá que 
aguardar o sistema da RFB atualizar sua base de controle de pagamen-
to no dia 28 de cada mês.

No tocante aos bloqueios determinados pelos TCE, serão situa-
ções mais específicas, como o não envio de informações da execução 
orçamentária por meio do Sistema Informatizado de Contas.

Pelo Siops, o desbloqueio é realizado com o envio dos relatórios 
por uma plataforma disponibilizada pelo Ministério da Saúde (MS), que, 
em até 72 horas após a atualização, envia dados de liberação ao Ban-
co do Brasil.

FIQUE DE OLHO 

O prazo final para o envio dos relatórios do Siops 
referente ao exercício anterior será sempre até o 
dia 30 de janeiro do ano seguinte. 

Acesse o link e conheça mais: <http://www.cnm.
org.br/biblioteca/lista/saude>.

4.1.2.7  Quais deduções incidem sobre o FPM e em que ele deve ser 
aplicado?

 A utilização desse recurso não obriga ao gestor uma aplicação 
vinculada, tornando livre a empregabilidade do erário público. Vale lem-
brar que, desse valor, serão retidos 20% relativos ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), 15% para as ações da Saúde e 
1% referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico (Pasep).
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QUER SABER MAIS SOBRE O FUNDEB?
Acesse o link e conheça mais, utilizando uma de 
nossas publicações: <http://www.cnm.org.br/bi-
blioteca/lista/educacao>.

4.1.2.8  mo fazer para que se deduza automaticamente o valor referente 
aos 15% da Saúde?

O Município deve autorizar o débito por meio de um convênio jun-
to ao Banco do Brasil. Assim, para toda transferência constitucional da 
conta será realizada a destinação referente às cotas da Saúde.

4.1.3  Repasses extras

4.1.3.1  Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014
A CNM está sempre em busca não somente de garantir uma melhor 

aplicação do investimento público, igualmente se esforça para agregar 
mais recursos para as gestões municipais. A exemplo disso, o movimento 
municipalista obteve, com várias mobilizações e ações realizadas junto 
ao Congresso Nacional, o acréscimo de 2% na base do FPM.

A primeira conquista ocorreu em 2008, com a publicação da EC 
55/2007. O ato garantiu o acréscimo de 1% na composição do FPM, a 
ser entregue integralmente no mês de dezembro de cada exercício a 
todos os Municípios da Federação. 

Esse repasse extra ficou conhecido como uma espécie de “déci-
mo terceiro”, já que a grande maioria dos gestores municipais queixa-
vam-se dos altos gastos com as folhas de pagamento no final de ano. 

A Entidade, por conhecer bem as dificuldades, as crises econô-
micas e os prejuízos incalculáveis de seus afiliados, empenhou-se no-
vamente para alterar a Constituição Federal, especificamente na com-
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posição do FPM, e mais 1% entrou para o rol de conquistas da CNM 
por meio da EC 84/2014. Esse repasse é entregue a cada exercício no 
mês de julho. 

4.1.3.2  Que deduções incidem sobre esses repasses?
Apenas Pasep.
Exclusivamente, nos repasses dessas emendas, não são descon-

tadas as cotas mínimas e obrigatórias para aplicação em Saúde (15%) 
e Fundeb (20%).

No entanto, é preciso destacar que, conforme o art. 212 da CF, o 
Município deverá aplicar 25% de sua arrecadação total/anual, além do 
valor que já é destinado ao Fundeb mensalmente. 

ATENÇÃO, GESTOR! 

 A CNM chama a atenção dos Municípios que 
realizaram convênio com o Banco do Brasil pa-
ra as transferências automáticas da Saúde pa-
ra a conta do Fundo Municipal de Saúde (FUS). 
Os gestores só devem investir obrigatoriamente 
em saúde caso constate o não alcance do per-
centual mínimo, ou seja, os 15% constitucionais. 

4.1.3.3  Em que devo aplicar o recurso?
Da mesma forma que os decêndios do FPM, a aplicação desses 

recursos é livre. Lembre-se de que todas as receitas oriundas de trans-
ferências constitucionais obrigatoriamente devem destinar um montan-
te para cumprir a legislação que estabelece os percentuais de saúde e 
educação, ou seja 15% e 25% respectivamente. 
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4.1.4  Classificação.por.estimativa

4.1.4.1  O que é?
A RFB realiza um cálculo provisório das receitas tributárias apli-

cando percentuais sobre os valores totais da arrecadação do período 
passado, conforme estabelecido na Portaria 232/2009 do Ministério da 
Fazenda.

Caso seja constatado que o montante para aquele exercício tenha 
superado a expectativa, então ocorre a Classificação por Estimativa, ou 
seja, uma redistribuição desta arrecadação nos mesmos moldes que o 
FPM, base de cálculo e coeficiente populacional.

4.1.4.2  Em que conta é creditado?
O repasse ocorre na mesma conta do FPM.

4.1.4.3  Com que periodicidade é creditado?
A RFB tem um programa de parcelamento de dívidas de vários 

impostos. Quando uma pessoa jurídica ou física efetua um pagamento 
por meio de guia de pagamento do Programa de Recuperação Fiscal 
(Refis), a Receita partilha o que é IR e IPI, para fazer os repasses cor-
respondentes à composição do FPM e, consequentemente, a distribui-
ção da classificação. Esses refinanciamentos geralmente ocorrem numa 
média de três vezes ao ano e podem haver variações.

4.1.4.4  Que deduções incidem sobre esse recurso?
As mesmas deduções do FPM: 1% para o Pasep, 15% para a Saú-

de e 20% para o Fundeb.

4.1.4.5  Em que deve ser aplicado?
Não há vinculação, também, como o FPM, a destinação é livre.
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4.1.5   Depósitos judiciais

4.1.5.1  O que é?
Os depósitos judiciais são gerados pelo recebimento de multas e 

pagamentos de impostos devidos ao governo por pessoa físicas ou ju-
rídicas e que ficam retidos em contas específicas sob a guarda da Jus-
tiça até que haja uma decisão final. 

4.1.5.2  Em que conta é creditado?
Na mesma conta do FPM.

4.1.5.3  Com que periodicidade é creditado?
Os repasses são eventuais. Após a solução do problema jurídi-

co, a RFB classifica a quantia e repassa aos Municípios os valores que 
compõem a base de cálculo do FPM, ou seja, IR e IPI. 

4.1.5.4  Que deduções incidem sobre esse recurso?
As mesmas deduções do FPM: 1% para o Pasep, 15% para a Saú-

de e 20% para o Fundeb.

4.1.5.5  Em que deve ser aplicado?
Não há vinculação, também, como o FPM, a destinação é livre.

4.2    Apoio Financeiro aos Municípios (AFM)

4.2.1  O que é?
O apoio financeiro é um dos temas em que a CNM acumula con-

quistas. As reivindicações da Entidade, que sempre conta com o apoio 
incondicional dos gestores, pôde garantir duas transferências extras 
aos cofres municipais.
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4.2.2  Com que periodicidade ele é creditado aos Municípios?
Não há uma data fixa para os repasses, depende de publicação 

de ato normativo. No caso dos últimos, foram entregues aos Entes mu-
nicipais nos anos de 2009 e 2015. 

Por se tratar de um recurso extra, o Banco do Brasil gerou para 
cada Município uma conta específica para incluir o crédito. 

4.2.3  Quais deduções incidem sobre o recurso?
Da mesma forma que os repasses referente às ECs (1% em julho e 

1% em dezembro), não há o desconto do Fundeb, nem a obrigatoriedade 
para os investimentos da Saúde, sendo debitado apenas 1% do Pasep.

4.2.4  Em que devo aplicar o recurso?
A aplicação é definida pelo gestor conforme as necessidades do 

Município, deixando-o desobrigado de uma vinculação.

4.3   Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX)

4.3.1  O que é?
O governo federal, a fim de incentivar a economia brasileira e 

apoiar o esforço exportador de Estados e Municípios, criou, em 2004, o 
Auxílio Financeiro de Fomento das Exportações (FEX). 

Desde então, os recursos vêm sendo liberados por intermédio de 
medida provisória ou lei ordinária para compensar as perdas com a isen-
ção do ICMS, nos termos da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir).

4.3.2  Como é distribuído?
De toda arrecadação do FEX, apenas 25% pertence aos Municí-

pios, ficando o restante (75%) com os Estados. Desses 25%, os critérios 
para distribuição obedecem às mesmas regras dos coeficientes indivi-
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duais de participação na distribuição da parcela do ICMS, em seus res-
pectivos Estados, aplicados no exercício a que se refere o repasse. Os 
critérios dessas cotas são estabelecidos conforme as informações das 
secretarias estaduais de Fazenda publicadas em decretos. 

4.3.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios?
Por não ser uma transferência constitucional, o auxílio financeiro, pa-

ra ser entregue aos Municípios, depende de publicação de um ato legal. 

ATENÇÃO, GESTOR! 

Por não possuir datas fixas de repasse, os Mu-
nicípios ficam à mercê da boa vontade do go-
verno federal, que embarreira o planejamento 
orçamentário municipal.

A CNM, em suas mobilizações e com o apoio dos gestores muni-
cipais, conseguiu incluir no substitutivo ao Projeto de Lei 2/2016 – 
que trata das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Or-
çamentária (LOA) de 2017 – um dispositivo que estabelece uma 
previsão de receita para o FEX.

4.3.4  Em que conta é creditado?
Há uma conta específica também no Banco do Brasil para credi-

tar esse auxílio.

4.3.5  Que deduções incidem sobre esse recurso?
Apenas o Pasep será deduzido da receita do FEX. Não há a obri-

gatoriedade de o gestor destinar os percentuais constitucionais em saú-
de e educação. 
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4.3.6  Em que deve ser aplicado?
A aplicação é livre, mas deve ser preferencialmente utilizada em 

ações que impulsionem a exportação. 

4.4    Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
(Cide)

4.4.1  O que é?
A Cide é uma contribuição que tem como objetivo regular e ajus-

tar as políticas de preço e tributação do setor de petróleo. Foi instituída 
pela Emenda Constitucional 33/2001. A contribuição é cobrada sobre 
a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás e 
álcool etílico. 

SAIBA MAIS! 

A Cide é a única contribuição social partilha-
da com Estados e Municípios.

Observando a arrecadação mensal da contribuição no período de 
janeiro de 2010 a dezembro de 2015 é bem visível o impacto de dois 
fatos da história da Cide que interferiram na composição da receita nos 
anos de 2012 até agora.
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Gráfico 1 – Comportamento dos repasses da CIDE aos Municípios
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Em 2011, a Cide foi progressivamente reduzida e, em 2012, acabou por ser zerada para 
ajudar a combater a inflação e compensar a falta de reajustes dos preços dos 
combustíveis – essa é a razão para a queda de 53% em 2012, em comparação a 2011. 
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Em 2011, a Cide foi progressivamente reduzida e, em 2012, aca-
bou por ser zerada para ajudar a combater a inflação e compensar a 
falta de reajustes dos preços dos combustíveis – essa é a razão para a 
queda de 53% em 2012, em comparação a 2011.

4.4.2  Como é distribuído?
De acordo com o art. 177, § 4º, da CF, do total arrecadado, 71% 

são da União e os 29% restantes devem ser compartilhados com Esta-
dos e Distrito Federal. Do total repassado aos Estados e Distrito Fede-
ral, 25% é destinado aos Municípios. 

A distribuição da parte que cabe aos Municípios atende aos se-
guintes critérios:

 ¡ 50% deste recurso são distribuídos pelo critério do FPM; e
 ¡ 50% restantes são distribuídos pela proporcionalidade da popu-

lação, conforme apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), de acordo com critérios estabelecidos pelas 
leis 10.336/2001 e 10.866/2004. 
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ATENÇÃO, GESTOR! 

Os percentuais individuais de participação dos 
Municípios são calculados pelo TCU.

4.4.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios?
Esse repasse é realizado a cada trimestre (janeiro, abril, julho e 

outubro), até o oitavo dia útil do mês subsequente ao do encerramento 
de cada trimestre, em conta específica no Banco do Brasil.

4.4.4  Que deduções incidem sobre esse recurso?
Sobre o repasse é descontado 1% referente ao Pasep.

4.4.5  Em que deve ser aplicado?
O montante entregue aos Municípios deve ser destinado ao finan-

ciamento de programas de infraestrutura de transportes. 

4.5    Imposto sobre Operações Financeiras – Ouro (IOF Ouro)

4.5.1  O que é?
O art. 153, § 3º, da CF estabelece que compete à União instituir 

imposto sobre o ouro. A regulamentação do imposto ocorreu com a en-
trada em vigor da Lei 7.766/1989. Essa lei define o ouro, em seu art. 1º, 
como ativo financeiro quando destinado ao mercado financeiro ou à 
execução da política cambial do país, em operações realizadas com a 
interveniência de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacio-
nal, na forma e nas condições autorizadas pelo Banco Central, ficando, 
neste caso, sujeito exclusivamente à incidência do IOF.
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Conforme informações da Cartilha da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal sobre o IOF Ouro, a aquisição inicial do ouro como ativo financeiro só 
pode ser feita por pessoa jurídica, e esta é responsável por caracterizar 
nas notas fiscais correspondentes, e em outros documentos que identifi-
quem a operação, essa destinação para o metal, assim como a unidade 
da Federação e o Município de origem (Lei 7.766/1989, arts. 3º, 7º e 12).

 
4.5.2  Como é distribuído?

A CF determina que, do total arrecadado, 30% são destinados aos 
Estados e 70% aos Municípios onde o ouro é produzido ou, em caso de 
origem no exterior, nos Entes federativos de ingresso no país.

4.5.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios?
O repasse é realizado mensalmente, em conta específica no Ban-

co do Brasil.

4.5.4  Que deduções incidem sobre o imposto?
Somente o desconto de 1% referente ao Pasep.

4.5.5  Em que deve ser aplicado?
Não há vinculação específica para a aplicação desses recursos.

4.6    Lei Kandir

4.6.1  O que é?
Trata-se de uma transferência prevista na Lei Complementar 

87/1996. A lei dispõe sobre operações relativas ao ICMS. 
Visando a aumentar o potencial exportador brasileiro, a União 

isentou da incidência do ICMS os produtos manufaturados destinados 
à exportação. A medida atingiu diretamente os Estados e Municípios 
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exportadores, que sofreram prejuízos, o que levou o governo federal a 
criar uma compensação financeira como forma de garantir o contrape-
so por essa renúncia fiscal.

4.6.2  Como é distribuído?
A parcela destinada aos Municípios é de 25%, distribuída segundo 

os percentuais vigentes de partilha do ICMS, ficando 75% aos Estados.

GESTOR, SAIBA MAIS! 

A partir de 2003, os valores consignados aos En-
tes federados passaram a obedecer ao disposto 
na Lei Complementar 115/2002, que fixou os coe-
ficientes individuais de participação das unida-
des federativas. O montante distribuído é defini-
do na Lei Orçamentária Anual da União (LOA); no 
entanto, tais valores não são atualizados desde 
2007, mantendo-se em uma dotação total de R$ 
1,95 bilhão, sendo R$ 1,56 bilhão a ser transfe-
rido diretamente para os Entes federativos e R$ 
390 milhões para o Fundeb. Os Municípios re-
cebem suas cotas conforme os percentuais de 
partilha das transferências do ICMS, definidas 
por cada Estado. 

4.6.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios?
O art. 31 da LC 87/1996 determina que a União entregue mensal-

mente (na razão 1/12 mês) os recursos aos Estados e seus Municípios, 
obedecidos montantes, critérios, prazos e demais condições fixadas na 
lei, em conta específica do Banco do Brasil.
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GESTOR, FIQUE ATENTO! 

Após a aprovação da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 
verifica o montante a ser transferido no ano e, a 
partir de janeiro, passa a programar a entrega 
mensal do total estabelecido. Antes do início de 
cada exercício financeiro, os Estados definem os 
percentuais de participação no rateio do ICMS 
e repassam formalmente à STN, que os compi-
la e informa, também oficialmente, ao Banco do 
Brasil (BB), para vigência no exercício corrente.

4.6.4  Que deduções incidem sobre esse recurso?
Sobre o repasse são retidos 20% relativos ao Fundeb e 1% refe-

rente ao Pasep.

4.6.5  Em que deve ser aplicado?
Não há vinculação específica para a aplicação desse recurso, ex-

ceto as vinculações obrigatórias para saúde e educação. 

4.7   .Compensações.financeiras.para.gestão.ambiental

A compensação financeira destinada para a gestão ambiental foi 
instituída pela Lei Federal 7.990/1989. São compensações financeiras 
para os Estados e Municípios pelo resultado da exploração de bens fi-
nitos, como o petróleo ou gás natural, bem como da exploração de re-
cursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos 
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minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar ter-
ritorial ou zona econômica exclusiva. 

Gestor! Nesse ponto da cartilha, vamos falar especificamente de 
cinco modalidades de compensação financeira, são elas:

1. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(Cfem);

2. Compensação Financeira de Recursos Hídricos (CFURH);
3. royalties de Itaipu (ITA);
4. Fundo Especial de Petróleo (FEP);
5. royalties da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

ATENÇÃO, GESTOR! 

Nem todos os Municípios recebem as compen-
sações citadas, exceto o FEP, que é distribuído 
a todos os Entes locais. 

4.7.1  Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (Cfem)

4.7.1.1  O que é?
Gestor, há exploração de algum minério em seu Município? Por 

exemplo: areia, brita, pedras preciosas, ouro, carvão, entre outros?
A Cfem é uma contraprestação devida aos Municípios pela utili-

zação econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios. 
Está prevista no art. 20, § 1º, da CF, que assegura, nos termos da lei, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos 
da administração direta da União, participação no resultado da explo-
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ração de recursos minerais no respectivo território ou compensação fi-
nanceira por essa exploração.

É também a CF que dispõe, em seu art. 23, inc. XI, ser de com-
petência comum dos Entes federados o registro, acompanhamento e 
fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios.

A Lei 7.990/1989, e alterações (leis 12.858/2013 e 10.195/2001), 
instituiu a compensação financeira pelo resultado da exploração de re-
cursos minerais nos territórios dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
O Decreto Federal 1/1991 também veio para regulamentar a destinação 
do pagamento dessa compensação.

Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), o repasse da Cfem até julho de 2016 cresceu 31% em relação 
ao mesmo período de 2015 – foram liberados cerca de R$ 765,7 milhões 
para os Municípios. Um total de 2.422 Entes locais receberam o recurso. 

O Gráfico 2 demonstra o comportamento da arrecadação da Cfem, 
da parte que cabe aos Municípios, os 65%, nos últimos 12 anos.

Gráfico 2 – Comportamento da arrecadação da Cfem
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Com base nesses dados, em 2004, as explorações minerais bra-
sileiras rendiam aos Municípios cerca de R$ 200 milhões. Esse cenário 
sofreu transformação nos demais anos, quando, em 2013, houve um ex-
pressivo aumento, e mais de R$ 1,4 milhão foi entregue aos Municípios. 
De lá para cá, a Cfem tem sofrido quedas, resultado da baixa de inves-
timentos no setor, bem como da perspectiva de alteração no Código 
da Mineração – Decreto-Lei 227/1967, que gera incertezas no mercado 
mineral. Entretanto, trata-se de uma receita importante, especialmente 
para os Municípios mineradores.

4.7.1.2  Como é distribuído?
A compensação é distribuída para os Municípios e Estados onde 

ocorre a exploração da substância mineral. A distribuição da compen-
sação financeira é feita da seguinte forma:

I – 23% para os Estados e o Distrito Federal;
II – 65% para os Municípios;
III – 12% para o Departamento Nacional da Produção Mineral 

(DNPM), que destinará 2% à proteção ambiental nas regiões minerado-
ras, por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama) ou de outro órgão federal compe-
tente que o substituir.

4.7.1.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios?
O recurso é creditado mensalmente aos Municípios, no Banco do 

Brasil, até o último dia útil do mês, em Conta de Movimento Específica, 
denominada CFM.

4.7.1.4  Que deduções incidem sobre esse recurso?
Sobre a Cfem incide apenas o Programa de Formação do Patri-

mônio do Servidor Público (Pasep).
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4.7.1.5  Em que deve ser aplicado?
Quanto à utilização do recurso, a CNM faz as recomendações a 

seguir.
Conforme a Lei 7.990/1989 e suas alterações, o recurso pode ser 

aplicado:
 ¡ no pagamento de dívidas para com a União e suas entidades;
 ¡ no custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do 

ensino, especialmente na educação básica pública em tempo in-
tegral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras ver-
bas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em 
efetivo exercício na rede pública;

 ¡ é vedada a aplicação em pagamento de dívidas municipais e no 
quadro permanente de pessoal.

Não podemos deixar de ressaltar o que dispõe o Decreto Federal 
1/1991. Alguns Tribunais de Contas apontam que a destinação desses 
recursos deve ser, também, para: 

 ¡ energia;
 ¡ pavimentação de rodovias;
 ¡ abastecimento e tratamento de água;
 ¡ irrigação;
 ¡ proteção ao meio ambiente; e 
 ¡ saneamento básico.

Alguns Tribunais de Contas, como o de Minas Gerais e o de São 
Paulo, têm conferido maior liberdade aos administradores para direcio-
namento e aplicação das verbas originárias da indenização paga pela 
exploração e produção de petróleo, gás natural e xisto betuminoso, a 
fim de que tais recursos sejam utilizados para a persecução do interes-
se público, independentemente da área em que serão aplicados.
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ATENÇÃO, GESTOR!

Ficou com dúvida? Não sabe se a aplicação que 
deseja fazer se encaixa nos itens acima? A me-
lhor saída para isso é efetuar consulta ao Tribu-
nal de Contas do seu Estado.

4.7.1.6  Convênio DNPM
Conforme determinação do inc. XI e parágrafo único do art. 23 da 

CF, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em 
seus territórios. A CF ainda determina que lei complementar fixará nor-
mas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional. Assim, por meio de convênios ou instru-
mentos de cooperação técnica, celebrados junto ao DNPM, os Municí-
pios podem exercer fiscalização e controle das explorações de recursos 
minerais em seu território.

O Termo de Acordo de Cooperação e todas as informações refe-
rentes a este procedimento estão disponíveis no sítio da DNPM: <http://
www.dnpm.gov.br>.

Embora os recursos minerais sejam considerados bens da União, 
nada impede que os Municípios façam uma pesquisa de dados para ve-
rificar a existência de exploração mineral em suas localidades.

O DNPM fiscaliza as atividades de exploração, porém é difícil ha-
ver uma fiscalização 100% efetiva. Assim, o Município tem um papel 
importante na verificação da existência da exploração de minério, na 
regularização desta atividade (registros de licenciamento, título autori-
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zativo de lavra etc.) e, principalmente, no tocante aos recolhimentos dos 
valores devidos a título de compensação financeira pela exploração de 
recursos minerais.

GESTOR, SAIBA MAIS! 

Podemos tomar como exemplo de fiscalização 
o Município de Poços de Caldas (MG), que, por 
meio de uma lei, exige das empresas que ex-
ploram recursos minerais em seu território, inde-
pendentemente de prévia notificação, a entre-
ga de cópias de documentos de natureza fiscal, 
declaratória, informativa ou contratual referen-
tes a produção e comercialização de produtos 
minerais, necessários à verificação da correção 
dos pagamentos correspondentes à Cfem, den-
tre outros. Dessa forma, e com o cruzamento de 
dados, é possível que se verifique se os recolhi-
mentos estão sendo feitos de acordo com a lei, 
garantindo também um repasse correto de valo-
res ao Município.

4.7.2  Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 
(CFURH) e royalties de Itaipu (ITA)

4.7.2.1  O que é?
A CFURH foi criada pela Lei 7.990/1989. Trata-se de um percen-

tual que as concessionárias de geração hidrelétrica pagam a União, Es-
tados, Distrito Federal e Municípios pela utilização de recursos hídricos. 
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Os dados abaixo demonstram o comportamento da arrecadação 
da CFURH, da parte que cabe aos Municípios, nos últimos seis anos.

Gráfico 3 – Comportamento da arrecadação da 
compensação distribuída aos Municípios
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Conforme o Gráfico 3, analisando-se os resultados da arrecada-
ção, observa-se que o comportamento da CFURH não sofreu grandes 
oscilações entre os anos de 2010 a 2015, tendo como períodos de maior 
arrecadação os anos de 2012 e 2013, em que a receita creditada aos 
Municípios alcançou o montante de R$ 691,6 milhões e R$ 690,3 mi-
lhões respectivamente. 

A partir da construção da barragem da Hidrelétrica de Itaipu no 
Rio Paraná, o Brasil e o Paraguai passaram a receber mensalmente a 
compensação financeira de royalties (ITA), visto terem tido seus territó-
rios atingidos por essa construção.

O dados abaixo demonstram o comportamento da arrecadação 
do ITA, da parte que cabe aos Municípios, nos últimos seis anos.
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Gráfico 4 – Comportamento da arrecadação distribuída 
aos Municípios dos royalties de Itaipu
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De acordo com os dados, as receitas do ITA apresentam alto grau 
de desenvolvimento, com exceção de 2011 (que sofreu uma redução 
de 1% em relação a 2010). Em 2015, os Municípios receberam mais de 
R$ 350 milhões de royalties de Itaipu.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) gerencia a arre-
cadação e a distribuição dos recursos. Entre os beneficiários estão os 
Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União. 

4.7.2.2  Como é distribuído?
Tanto a CFURH quanto os royalties de Itaipu são repassados aos 

Municípios conforme o critério de ganho de energia versus vazão e, prin-
cipalmente, em virtude do tamanho da área. Assim, quanto maior a área 
inundada, maior o valor recebido pelo Município. 

Conforme o art. 17 da Lei 9.648/1998, do montante correspondente 
ao percentual de 6,75% arrecadado mensalmente a título de compen-
sação financeira, a distribuição se dá da seguinte forma:
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 ¡ distribuição dos 6%:
 �  45% se destinam aos Estados;
 �  45% aos Municípios; e
 �  10% à União (sendo 3% ao Ministério de Meio Ambiente; 3% 

ao Ministério de Minas e Energia; e 4% ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico administrado pelo 
Ministério de Ciência e Tecnologia). 

 ¡ distribuição dos 0,75%:
 �  0,75% à Agência Nacional de Águas (ANA) para aplicação na 

implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos (SNGRH).

CONHEÇA MAIS! 

Um total de 710 Municípios atingidos pelos re-
servatórios das usinas hidrelétricas recebem a 
CFURH. No caso do ITA, um total de 347 Municí-
pios lindeiros ao Rio Paraná recebem o recurso. 
Para saber se seu Município recebe o recurso, 
consulte o site da Aneel pelo link: <http://www2.
aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/>.

4.7.2.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios?
As compensações são creditadas mensalmente aos Municípios, no 

Banco do Brasil, até o último dia útil do mês, em Contas de Movimento 
Específica, denominadas CFH e ITA respectivamente.

4.7.2.4  Que deduções incidem sobre esse recurso?
Sobre os dois repasses incide apenas o Programa de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
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4.7.2.5  Em que deve ser aplicado?
A Lei 7.990/1989, e suas alterações, dispõe que o recurso pode 

ser aplicado:
 ¡ no pagamento de dívidas para com a União e suas entidades;
 ¡ no custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do 

ensino, especialmente na educação básica pública em tempo in-
tegral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras ver-
bas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em 
efetivo exercício na rede pública.

Não pode ser aplicado:
 ¡ em pagamento de dívida municipal; e
 ¡ no quadro permanente de pessoal.

4.7.3  Fundo Especial de Petróleo (FEP)

4.7.3.1  O que é?
Conforme dispõe a CNM na Cartilha “Royalties – Entenda como 

as receitas do petróleo são originadas e distribuídas na Federação bra-
sileira”, FEP é o nome que a Lei 7.453/1985 deu à fatia dos royalties de 
mar que é distribuída a todos os Estados e Municípios. Do total que ca-
be ao FEP, 80% são destinados aos Municípios e 20% são repartidos 
entre os Estados.

4.7.3.2  Como é distribuído?
A distribuição desse recurso se dá pelos mesmos critérios de dis-

tribuição do FPM e do FPE.

4.7.3.3  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios?
O crédito é mensal, realizado até o último dia útil do mês, em con-

ta específica no Banco do Brasil, denominada FEP.
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4.7.3.4  Que deduções incidem sobre esse recurso?
Sobre o FEP incide apenas o Programa de Formação do Patrimô-

nio do Servidor Público (Pasep).

4.7.3.5  Em que deve ser aplicado?
A Lei 7.990/1989 e suas alterações dispõe que o recurso pode 

ser aplicado:
 ¡ no pagamento de dívidas para com a União e suas entidades;
 ¡ no custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do 

ensino, especialmente na educação básica pública em tempo in-
tegral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras ver-
bas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em 
efetivo exercício na rede pública.

Não pode ser aplicado:
 ¡ em pagamento de dívida municipal; e
 ¡ no quadro permanente de pessoal.

Alguns Tribunais de Contas como o de Minas Gerais e São Paulo 
têm conferido conferiu maior liberdade aos administradores relativamente 
ao direcionamento e à aplicação das verbas originárias da indenização 
paga pela exploração e produção de petróleo, gás natural e xisto betu-
minoso, a fim de que tais recursos sejam utilizados para a persecução 
do interesse público, independente da área em que serão aplicados.

4.7.4  Royalties – Agência Nacional do Petróleo (ANP)

4.7.4.1  O que é?
Os royalties são uma indenização ao proprietário, que não se aplica 

a qualquer atividade econômica, mas apenas àquelas que se baseiam 
na extração de recursos finitos na natureza.
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A partir de 1985, com a aprovação da Lei 7.453/1985, os Estados 
e Municípios alcançaram o direito a receber parcela do resultado das 
explorações em mar. No entanto, somente um ano depois, 1986, é que 
efetivamente receberam, ano em que se deu a regulamentação, trazida 
pela Lei 7.525/1986.

A CF estabelece, em seu art. 20, que as jazidas de petróleo são 
bens da União, mas os Estados e Municípios têm direito a parte dos lu-
cros da atividade, recebendo royalties e compensações. 

GESTOR, QUER SABER MAIS? 

Consulte a cartilha da CNM “Royalties – Enten-
da como as receitas do petróleo são originadas 
e distribuídas na Federação brasileira”. Dispo-
nível em nossa biblioteca digital: <http://www.
cnm.org.br/biblioteca>. 

4.8   Imposto sobre Produto Industrializado – Exportação 
(IPI Exportação)

4.8.1  O que é?
A CF determina, em seu art. 159, inc. II e §§ 2º e 3º, que 10% da 

arrecadação do IPI devem ser transferidos a Estados, Distrito Federal 
e Municípios. No entanto, somente em 1990 os Entes, de fato, come-
çaram a receber a transferência. Isso se deu graças à publicação da 
Lei Complementar 61/1989, que regulamentou o repasse. Ademais, o 
art. 161, parágrafo único, da CF estabelece a competência do Tribunal 
de Contas da União (TCU) para calcular as cotas de participação dos 
Estados e Distrito Federal no IPI Exportação, o que é feito anualmente.

O repasse do IPI Exportação é uma alíquota da arrecadação do 
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IPI; o montante transferido a cada período depende do desempenho da 
arrecadação líquida desse imposto no período anterior.

4.8.2  Como é distribuído?
Do total a ser repassado, os Estados são responsáveis por credi-

tar 25% dos valores recebidos para seus Municípios. A distribuição é 
feita conforme os percentuais de partilha do ICMS para os Municípios 
do Estado. 

4.8.3  Que deduções incidem sobre esse recurso?
Incide sobre o IPI Exportação a dedução de 20% ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) e de 1% ao Pasep.

ATENÇÃO, GESTOR! 

Os Estados são responsáveis por transferir os 
montantes devidos aos Municípios. No entanto, 
o Município pode optar por receber o recurso em 
banco de sua preferência.

4.8.4  Em que deve ser aplicado?
 Não há vinculação específica para os repasses do IPI Exporta-

ção, exceto as vinculações obrigatórias para saúde e educação.

4.9   Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

4.9.1  O que é?
É um imposto incidente sobre os imóveis rurais, destinados à pro-

dução agrícola, pecuária e extrativa florestal, de competência da União. 
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Como todo tributo, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do Município em 1º de 
janeiro de cada ano.

4.9.2  Legislação
Conforme o art. 153 da CF, compete à União instituir impostos – 

dentre outros, o que trata sobre a propriedade territorial rural (inc. VI). 
Com a EC 42/2003, que alterou os arts. 153 e 158 da CF, passou 

a ser dos Municípios que optarem pelo convênio a totalidade do ITR e 
as responsabilidades de cobrança e fiscalização. 

A Lei 11.250/2005 estabeleceu que a União, por intermédio da 
RFB, poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios 
que assim optarem, visando a delegar as atribuições de fiscalização, in-
clusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança do ITR, 
sem prejuízo da competência supletiva da Receita Federal. 

 A CNM, por intermédio do Decreto 6.433/2008, 
foi nomeada representante e defensora dos in-
teresses dos Municípios junto ao Comitê Gestor 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
(CGITR).

4.9.3  Convênio
Por ser gestora do convênio ITR, a RFB edita os atos normativos 

pertinentes aos convênios. As principais regras estão contidas na Ins-
trução Normativa (IN) atualizada recentemente, a IN 1.640/2016. 

O dispositivo trata sobre a opção para celebração de convênio 
entre Município e a RFB em relação ao servidor com a competência le-
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gal, as metas mínimas das atribuições de fiscalização, da informação 
do Valor da Terra Nua (VTN) à RFB.

FIQUE DE OLHO! 

A informação do VTN, por ser a base de cálcu-
lo do imposto, deve ser levantada anualmente 
pelos Municípios, cumprindo os requisitos da IN 
1.562/2015, e encaminhada à RFB para fins de 
atualização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) 
até o último dia útil de julho de cada exercício. 

Acesse nossa biblioteca digital: <http://www.
cnm.org.br/biblioteca/lista/financas>.

O não preenchimento dos requisitos ou o não atendimento, pelo 
Ente, dos procedimentos das normativas pode acarretar em denúncia 
do convênio e, como consequência, o Município deixará de receber o 
total da arrecadação do ITR.

4.9.4  Condições para a celebração

Para se tornar optante, é preciso estar em consonância com a IN 
1.640/2016, e só desta forma o gestor municipal poderá realizar a pro-
tocolização do termo de opção, utilizando a página da RFB e uma cer-
tificação digital válida. 

Essas regras estão sendo acertadas pela gestora do convênio, 
pois encontra-se em construção a Norma de Execução (NE) em que 
traz as diretrizes para cumprir.
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GESTOR, SAIBA MAIS! 

Quer conhecer mais sobre certificação digital? 

A CNM tem uma Nota Técnica para lhe auxiliar, 
acesse: <http://www.cnm.org.br/biblioteca/lista/
financas>.

4.9.5  Atribuições após a celebração
Além das ações ditas anteriormente, o Município deve estar atento 

quanto ao início da fiscalização no Portal ITR – ferramenta da RFB ex-
clusiva para o imposto. 

Para o acesso, o primeiro passo é designar o servidor com atribui-
ção específica em lançamento de créditos tributários, para que possa 
participar, quando em oferta, de um treinamento específico e obrigató-
rio da RFB. Se aprovado, o servidor deverá solicitar habilitação à RFB e 
possuir uma certificação digital válida. 

Já os Municípios que iniciaram as atividades devem estar aten-
tos quanto aos prazos estabelecidos na Norma de Execução 2/2013 da 
RFB, que esclarece os vencimentos tanto para os contribuintes, no que 
diz respeito a intimação, termos de constatação e notificações de lan-
çamento, bem como para a entrega dos processos a agências da RFB.

4.9.6  Como é distribuído?
A Constituição Federal estabelece em seu art. 153, inc. III, que 

o ITR será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem. 
Dessa forma, a totalidade da arrecadação referente aos imóveis rurais 
neles situados passa a ser desses Municípios optantes a partir do pri-
meiro dia útil do segundo mês subsequente à data de celebração, pu-
blicada no Diário Oficial da União (DOU). 
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Quanto aos Municípios não conveniados, permanecem receben-
do apenas os 50% do montante arrecadado.

4.9.7  Com que periodicidade o recurso é entregue aos Municípios e 
que deduções incidem sobre essa receita?
Os repasses do ITR são semelhante aos do FPM, entregues em 

três decêndios dentro de cada mês. A arrecadação do imposto realiza-
da do dia 1º ao dia 10 deverá ser entregue ao Município até o dia 20 do 
mesmo mês; a arrecadação de 10 a 20, até o dia 30; e do dia 20 a 30, 
até o dia 10 do mês seguinte. 

As mesmas deduções e os mesmo percentuais também se igua-
lam, sendo 1% do Pasep, 15% da Saúde e 20% para o Fundeb. 

4.9.8  Em que conta é creditado?
Em um conta específica com a nomenclatura ITR.

4.9.9  Em que deve ser aplicado?
Não há vinculação. A CNM recomenda que a utilização dos recur-

sos seja preferencialmente em ações voltadas ao meio rural. Dessa re-
ceita, também há as vinculações obrigatórias para saúde e educação.

4.9.10  Como aumentar essa receita?
Conforme exposto anteriormente, os Municípios que optam por es-

te convênio têm a alternativa de melhorar a arrecadação com as ações 
determinadas na própria legislação, como informando o VTN e fiscali-
zando o estoque de Malha Fiscal (MF).
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DICA CNM! 

É preciso dar publicidade sobre a informação do 
VTN enviado à RFB junto aos proprietários rurais, 
sindicatos rurais, cooperativas e contadores. Es-
ses valores servem de base para o preenchimen-
to anual das Declaração de ITR (DITR).

A CNM lembra que o imposto é declaratório, o contribuinte não é 
obrigado a acatar a informação do VTN por parte do Ente municipal, mas 
o ato poderá norteá-lo para que não esteja sujeito à malha fiscal da RFB. 
Consequentemente, essa prática reduzirá os altos índices de sonega-
ção, promovendo um crescimento na arrecadação relativa ao imposto.

Adverte, ainda, que os parâmetros de fiscalização, bem como os 
contribuintes que exigem auditoria, são estabelecidos pela RFB, ges-
tora do convênio.
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5. Transferências Estaduais

São parcelas das receitas estaduais transferidas aos Municípios 
em decorrência de mandamento constitucional. 

5.1   Imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual, intermunicipal e de 
comunicação (ICMS)

O ICMS é um imposto arrecadado pelo Estado e é o maior tributo 
brasileiro; nenhum outro arrecada mais que o ICMS. O art. 158, inc. IV, 
da CF estabelece que pertencem aos Municípios 25% do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre as operações relativas a cir-
culação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

5.1.1  Índice de Participação dos Municípios (IPM)
O parágrafo único do art. 158 da CF estabelece que as parcelas 

de receita pertencentes aos Municípios serão creditadas conforme os 
seguintes critérios:

 ¡ 75% no mínimo, de acordo com a média do Valor Adicionado (VA) 
do Município nos últimos dois anos antes da apuração;

 ¡ até 25% de acordo com o que dispuser a lei estadual. Nesse per-
centual, levam-se em consideração fatores que cada Estado ado-
ta, como área do Município, número de propriedades rurais, pro-
dução agropecuária, evasão escolar, mortalidade infantil, gestão 
tributária e consórcio de saúde.
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Algumas mercadorias, mesmo que imunes ou beneficiadas com 
isenção, devem ser computadas para o cálculo do VA.

É importante que o Município efetue o acompanhamento da for-
mação dos índices, bem como a conferência das informações decla-
radas pelos contribuintes e da produção primária, com o objetivo de 
evitar perdas no VA por inconsistência de informações prestadas pelos 
contribuintes.

O Estado publica, até o dia 30 de junho do ano da apuração, o 
VA de cada Município, além do IPM, que valerão a partir de 1º de janei-
ro do ano seguinte.

GESTOR, FIQUE DE OLHO! 

As prefeituras têm 30 dias, contados da publica-
ção do índice, para entrar com recurso solicitan-
do a revisão do percentual.

 Gestor, é importante ressaltar que sua administração pode con-
sultar, em qualquer momento, as informações e documentos usados 
pelos Estados no cálculo do VA. Sendo vedado aos Estados, conforme 
Lei Complementar 63/1990, a omissão de informações.

5.1.2  Em que deve ser aplicado?
Não há vinculação específica para os repasses do ICMS, exceto 

as vinculações obrigatórias para saúde e educação.
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5.2   Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA)

A CF prevê, em seu art. 158, inc. III, que pertencem aos Municí-
pios 50% do total arrecadado do IPVA dos veículos automotores licen-
ciados em seu território. 

Dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) revelam 
que o Brasil possui uma frota de mais de 90,6 milhões de veículos, sen-
do que São Paulo possui cerca de 30% da frota e Minas Gerais 11%.

DICA CNM! 

Alternativas de incremento nas receitas do IPVA: 

 ¡ promoção de campanhas de orientação e 
conscientização para que os munícipes li-
cenciem os veículos no Município; 

 ¡ concessão de incentivos (desde que observados os dispositi-
vos da Lei de Responsabilidade Fiscal) de forma a garantir o 
emplacamento no Município; 

 ¡ determinação de que os veículos de locação e equipamentos 
para obras contratadas tenham placa do Município; 

 ¡ acompanhamento de empresas de transporte de cargas e pas-
sageiros.

5.2.1  Em que deve ser aplicado?
Não há vinculação específica para os repasses do IPVA, exceto 

as vinculações obrigatórias para saúde e educação.
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6. Receitas Próprias

São receitas arrecadadas a partir do esforço do próprio Ente local. 

6.1    Imposto Sobre Serviço (ISS)

Dos três impostos conferidos aos Municípios pela Constituição (art. 
156, caput), o ISS é aquele que apresenta o maior potencial de incre-
mento de arrecadação, considerando que o setor de serviços é o que 
mais tem crescido no país nos últimos anos.

6.1.1  O que é?
A CF estabelece, em seu art. 156, inc. III, que compete aos Muni-

cípios instituir o Imposto Sobre Serviço (ISS). 
Gestor, esse é o principal imposto de competência do Município. 

A Lei Complementar 116/2003 dispõe sobre o ISS e estabelece em seu 
anexo a lista de serviços sujeitos a essa tributação.

DICA CNM! 

Gestor, aprimorar sua legislação e estruturar a 
administração tributária é essencial para aumen-
tar a arrecadação. 
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Quanto a legislação, seu Município deve recepcionar os princípios 
dispostos na Lei Complementar 116/2003, descrevendo itens co-
mo contribuinte, alíquota mínima e máxima dentro do universo de 
2% a 5%, base de cálculo, fato gerador, local do recolhimento, 
serviços sujeitos à retenção, deduções da base de cálculo, lista 
anexa, atividades e/ou grupo de contribuintes sujeito ao recolhi-
mento fixo, quando for o caso, modalidades de lançamento e de 
extinção crédito tributário, solidariedade e obrigações acessórias 
que julgar convenientes, entre outros.

Quanto à alíquota, a CNM tem atuado no Congresso Nacional com 
proposta de alterações na Lei do ISS para evitar a guerra fiscal. 
Alguns Municípios contrariam a regra de alíquota mínima de 2%, 
definida na Emenda Constitucional 37/2002. Outras propostas tam-
bém são trabalhadas, especialmente com relação a redistribuição 
do ISS de cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde.

6.1.2  Fato gerador
A Lei Complementar 116/2003 define, como fato gerador, a presta-

ção de serviço. A norma, ainda, acrescenta quatro elementos essenciais 
ao fato gerador, que são: efetividade do serviço, autonomia do presta-
dor do serviço, habitualidade na prestação do serviço e remuneração.

6.1.3  Base de cálculo
A base de cálculo é o preço dos serviços, conforme o art. 7º da 

Lei Complementar 116/2003.

6.1.4  Deduções permitidas
Esse ponto é extremamente importante: a legislação hoje vigente 
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permite algumas deduções da base de cálculo do ISS em razão de se-
rem mercadorias sujeitas à incidência do ICMS. 

Dentre as deduções permitidas estão:

 ¡ serviços de construção civil – é permitido deduzir da base de cál-
culo o montante correspondente ao material aplicado na obra e 
as despesas com subempreitadas já tributadas;

 ¡ peças e partes empregadas na prestação de serviços, nos casos 
de serviços de lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e 
recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e con-
servação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, mo-
tores, elevadores ou de qualquer objeto e de recondicionamento 
de motores;

 ¡ o fornecimento de alimentação e bebidas, nos casos de organiza-
ção de festas, recepções e bufê.

6.1.5  Local de recolhimento
A Lei Complementar 116/2003, em seu art. 3º, estabelece três lo-

cais de recolhimento do ISS, sendo a primeira situação no Município on-
de está estabelecido o prestador de serviço; a segunda será o domicílio 
do prestador, quando não houver um estabelecimento deste, ou seja, no 
Município no qual reside o prestador; e a última são as exceções pre-
vistas nos 22 incisos do artigo, os quais determinam que o imposto seja 
recolhido no Município onde foi prestado o serviço independentemente 
do domicílio do prestador.
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ATENÇÃO, GESTOR! 

A obrigação de recolher no local da prestação 
não pode ser confundida com obrigatoriedade 
de retenção e recolhimento pelo tomador de ser-
viços. Os subitens 7.11, 7.18, 11.01, 11.04, todo 
o item 12 (exceto o subitem 12.03), o subitem 
16.01 e o item 20 não constam no inc. II do § 2º 
do art. 6º da Lei Complementar 116/2003, que 
trata da obrigatoriedade do recolhimento pelo 
do tomador de serviço.

6.1.6   Em que deve ser aplicado?
Não há vinculação específica para os repasses do ISS.

6.2    Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

6.2.1  O que é?
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), conforme inc. I do 

art. 156 da CF, é um imposto de competência municipal. 
Para a cobrança, é preciso que esteja definido por lei municipal 

o perímetro urbano. Definidas as áreas que estarão sujeitas a incidên-
cia, o Município deve obedecer às determinações do Código Tributário 
Nacional (CTN). 
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NÃO ESQUEÇAM, GESTORES! 

Os requisitos essenciais (mínimo dois) para co-
brança do IPTU são: 

 ¡ meio-fio ou calçamento com canalização de 
águas pluviais; 

 ¡ abastecimento de água; 
 ¡ sistema de esgotos sanitários; 
 ¡ rede de iluminação pública, com ou sem pos-

teamento para distribuição domiciliar; 
 ¡ escola primária ou posto de saúde a uma dis-

tância máxima de 3 quilômetros do imóvel

O valor venal é a base de cálculo do IPTU; estima-se o preço de 
determinado imóvel, geralmente pelo preço de mercado e de venda, 
para cálculo do tributo.

A atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) por parte do 
Município é uma ação indispensável para que a cobrança do imposto 
seja realizada de forma justa e atualizada. Assim, será possível consi-
derar os valores atribuídos aos lotes do Município, a pavimentação exis-
tente ou não, a localização, as edificações divididas de acordo com o 
material aplicado, se alvenaria, metal, madeira, mista (alvenaria-metal 
– alvenaria-madeira), o tipo de acabamento, o ano de edificação e a fi-
nalidade dos imóveis. Será atribuído a cada item um valor que servirá 
de formação do valor final para efeitos de IPTU.

O imposto é considerado uma boa fonte de renda para o Municí-
pio, desde que o cadastro imobiliário tenha uma atualização periódica, 
a planta genérica de valores seja corrigida anualmente nos mesmo mol-
des da variação dos preços de mercado e a lei que define o perímetro 
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urbano seja atualizada de acordo com o crescimento do Município. Além 
disso, o fisco deve ter o respaldo dos gestores para que possa atuar 
com uma fiscalização efetiva e evitar as construções clandestinas e as 
ocupações irregulares.

GESTOR, SAIBA MAIS! 

A partir de dados extraídos da STN, foi possí-
vel constatar que há 10 anos a arrecadação 
do IPVA é maior que a do IPTU (os Municípios 
arrecadam apenas 50% do IPVA, enquanto 
que o IPTU é 100% do Ente local). Em 42 Mu-
nicípios o Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI), imposto residual, arrecadou 
mais que o IPTU. Gestor, o potencial do IPTU 
deve ser explorado!

6.2.2  Base de cálculo
A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Por se tratar 

de um imposto por lançamento de ofício e em massa, a autoridade fiscal 
estima o preço do imóvel baseada em prévia apuração do valor venal e 
emite a notificação ou o “carnê” para os contribuintes.

Para o fato gerador são considerados a propriedade, o domínio 
útil ou a posse do bem imóvel urbano, a qualquer título, localizado na 
zona urbana.

As alíquotas serão definidas por cada Município por meio de lei mu-
nicipal, sabendo que a EC 29/2000 passou a permitir a progressividade 
em razão do valor do imóvel, bem como uma variação nas alíquotas de 
acordo com a localização e uso do imóvel; no entanto, o gestor municipal 
deve regulamentar os critérios para a aplicação desta progressividade.
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COMO MELHORAR ESSA RECEITA? 

O IPTU é uma das arrecadações próprias, em 
que os Municípios dispõe maior potencial de ar-
recadação. É com recursos como esse que os 
gestores poderão investir nos projetos de me-
lhorias de sua cidade. Para que exista uma co-
brança eficaz, é preciso colocar em prática al-
gumas ações.

 ¡ Atualização dos cadastros imobiliários: uma fiscalização 
efetiva conta com tecnologia em que o sistema de cadastra-
mento seja completo. Além disso, o Município deve capacitar 
as equipes de cadastro e de registro imobiliários para melhor 
comunicação e melhores resultados. Efetuar cruzamento dos 
Cadastros de Contribuintes Mobiliários (CCM) com o Cadastro 
de Contribuintes do Imobiliário (CCI).

 ¡ Avaliação de imóveis: fique atento quanto aos erros na deter-
minação da base de cálculo do IPTU. A falta de cuidado nas 
avaliações gera imperfeições de caráter essencial administra-
tivo, fazendo com que a carga tributária seja equivocadamente 
transferida entre diferentes grupos de renda.

 ¡ Alíquota do IPTU: regulamentação da progressividade, espe-
cialmente com relação a terrenos baldios.
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 ¡ Licença de construção e/ou habite-se: é importante haver 
integração de setores; uma vez que a prefeitura libera uma li-
cença de construção, o setor de IPTU deve ser notificado, para 
promover a atualização, tendo em vista a modificação da plan-
ta do imóvel. Segundo o Estatuto das Cidades, piscina e espa-
ço de churrasqueira/gourmet é considerado área construída.

6.2.3  Em que deve ser aplicado?
Não há vinculação específica para os repasses do IPTU. 

6.3    Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)

6.3.1  O que é?
Conforme o inc. II do art. 153 da CF, o Imposto de Transmissão 

de Bens Imóveis (ITBI) é de competência municipal e incide sobre as 
transmissões e transações de imóveis situados no Município. Tem co-
mo fato gerador o registro público Inter Vivos da propriedade por qual-
quer ato oneroso.

Para esse imposto, cada Município terá legislação própria, esta-
belecendo, dentre outros, o valor venal e as alíquotas. 

A avaliação do ITBI por parte do Município deverá ser efetuada 
considerando a situação física do imóvel em comparação com a des-
crição feita na matricula do Cartório de Registro de Imóveis (CRI). Além 
disso, devem ser observadas as áreas construídas e a área de solo.

A definição da alíquota fica a critério do Município, mas a CNM 
ressalta que para esse imposto não poderá ser constituída a alíquota 
progressiva. Contudo, é possível aplicar uma alíquota diferenciada, con-
siderando a forma de aquisição do bem, sendo aplicável, por exemplo, 
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em imóveis financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), pelo 
uso de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dentre outros.

O ITBI é um tributo cuja modalidade é declaratória; o Ente federa-
do, não concordando com o valor declarado por parte do contribuinte, 
poderá solicitar parecer sobre a procedência dos valores.

6.3.2  Base de cálculo
A base de cálculo do ITBI é o preço de mercado imobiliário, ou 

seja, o valor que o imóvel no ato de sua transferência pode alcançar, in-
dependentemente do preço acordado entre as partes envolvidas. 

Na cobrança do ITBI, sabe-se que a finalidade é a arrecadação, 
então o fisco deve estar atento aos imóveis, sua utilização e as adequa-
ções de acordo com a conveniência do proprietário, pois isto intervém 
diretamente no preço de mercado. 

O Município poderá, por meio de lei própria, instituir a isenção, 
desde que estejam previstas nas observações da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF).

DICA CNM! 

Que tal realizar um convênio com o CRI e tabelio-
natos de seu Município, para ter acesso a todos 
os processos de inventário extrajudicial? 

Esta é uma maneira para que as ações que envol-
vem o ITBI estejam sob a análise do fisco e con-
sequentemente haja evolução na arrecadação.

6.3.3  Em que devo aplicar o recurso?
Não há vinculação específica para os repasses do ITBI. 
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6.4   Taxas

Definidas pelo art. 5º da Lei 5.172/1966 (CTN), as taxas são con-
sideradas uma forma de tributação, lançada de modo compulsório com 
a finalidade de custear a despesa total por um serviço prestado ou co-
locado à disposição do contribuinte.

Apesar de ser uma fonte de arrecadação, poucos Municípios ins-
tituem a cobrança das taxas, mesmo estando elas atreladas a presta-
ção de serviços essenciais.

Cabe ressaltar que, para estabelecer taxas, é preciso estar com 
o serviço em funcionamento. Além disso, elas não podem ter a mesma 
base de cálculo que os impostos.

Para definir as alíquotas, o Ente municipal deve considerar fatores 
que apontem para uma razoável equivalência entre o custo total dos ser-
viços prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

SAIBA MAIS!

É importante ressaltar que as taxas têm caracte-
rística resultante de um serviço prestado ou co-
locado à disposição do contribuinte. Já o Preço 
Público deriva de uma solicitação por parte de 
um contribuinte com interesse na prestação de 
determinado serviço ou na utilização de um bem 
público, como a locação de um auditório munici-
pal para uma apresentação particular.

Quer saber mais? Acesse a Nota Técnica sobre 
Taxas e Preço Público em nossa biblioteca digi-
tal: <http://www.cnm.org.br/biblioteca>.
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6.4.1  De poder de polícia e de serviço
Existem dois tipos de taxas: as cobradas pelo exercício do poder 

de polícia; e as tomadas pela prestação de serviços públicos, que é a 
prestação ou a disposição de serviços em razão de interesse público, 
envolvendo características indispensáveis como higiene, ordem social 
e urbana, segurança e outros.

DICA CNM! 

As taxas podem ser instituídas em seu Municí-
pio em: 

 ¡ coleta de lixo; 
 ¡ anúncios ou publicidades; 
 ¡ licenciamento de obras; 
 ¡ vigilância e saúde; 
 ¡ alvará de licença e funcionamento.

A CNM lembra que o Município pode sofrer apontamentos de re-
núncia de receita, pelos órgãos fiscalizadores, por não efetuar o lança-
mento das taxas. Porém, o Ente federado tem competência para, em lei 
municipal, conceder as isenções, desde que observado a LRF.

Lembre-se, gestor! Qualquer benefício deve ser previsto na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e estar acompanhado de uma esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência.
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6.5    Contribuições

6.5.1  Contribuição de Melhoria
Muitos gestores afirmam não ter capacidade de investimento, não 

ter dinheiro para investir, mas a contribuição de melhoria é um fenômeno 
nessa área. Ela desempenha um papel extremamente importante; essa 
contribuição é considerada o tributo mais adequado para o momento 
em que vivemos no Brasil, a sociedade está mais preparada para pa-
gar contribuição de melhoria do que impostos. Até porque o próprio no-
me já diz, imposto é “imposto”, é algo impositivo, já a contribuição de 
melhoria só é paga quando há valorização imobiliária, quando o imóvel 
passa a valer mais. 

A CF, em seu art. 145, inc. III, permite que os Municípios instituam 
a contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

Assim, é importante o gestor pôr em prática tal cobrança. Como 
exemplo de contribuição: o calçamento e a pavimentação da rua valo-
rizam o imóvel, assim pode ser cobrado desses, que tiveram a valori-
zação, após a realização da obra, a devida contribuição de melhoria. 

GESTOR, CONHEÇA MAIS! 

O objetivo da contribuição de melhoria é arre-
cadar o que foi investido na obra realizada, ba-
seando-se na valorização e não nos custos da 
obra. O custo da obra é o limite da contribuição; 
ainda que a valorização seja superior aos cus-
tos, o limite será os custos da obra.
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O Decreto-Lei 195/1967, em seu art. 2º, estabelece os casos em 
que será legitima a cobrança da contribuição de melhoria e que devem 
ser observados pelos gestores municipais:

Art 2º Será devida a Contribuição de Melhoria, no caso de 
valorização de imóveis de propriedade privada, em virtude 
de qualquer das seguintes obras públicas:
I – abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arbo-
rização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de pra-
ças e vias públicas;
II – construção e ampliação de parques, campos de des-
portos, pontes, túneis e viadutos;
III – construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápi-
do inclusive todas as obras e edificações necessárias ao 
funcionamento do sistema;
IV – serviços e obras de abastecimento de água potável, es-
gotos, instalações de redes elétricas, telefônicas, transpor-
tes e comunicações em geral ou de suprimento de gás, funi-
culares, ascensores e instalações de comodidade pública;
V – proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, 
e de saneamento de drenagem em geral, diques, cais, de-
sobstrução de barras, portos e canais, retificação e regu-
larização de cursos d’água e irrigação;
VI – construção de estradas de ferro e construção, pavimen-
tação e melhoramento de estradas de rodagem;
VII – construção de aeródromos e aeroportos e seus aces-
sos;
VIII – aterros e realizações de embelezamento em geral, in-
clusive desapropriações em desenvolvimento de plano de 
aspecto paisagístico. (BRASIL, 1967)

6.5.2  Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação 
Pública (Cosip)
A CF estabelece, em seu art. 149-A, a possibilidade de instituição, 

pelos Municípios e Distrito Federal, da contribuição para o custeio do 
serviço de iluminação pública. 
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ATENÇÃO, GESTOR! 

O Município deve instituir a contribuição por 
meio de lei.

O Município definirá as alíquotas, os contribuintes (inclusive casos 
de isenções) e a forma que se dará a arrecadação (podendo, inclusive, 
ser cobrada na fatura de consumo de energia elétrica). O recurso pro-
veniente dessa contribuição deve ser destinado, conforme a CF, para 
manutenção, melhoria e expansão das redes de distribuição e forneci-
mento de energia.

FIQUE DE OLHO! 

O pagamento de débitos do Município com a 
distribuidora de energia não pode ser feito por 
meio da retenção dos valores repassados a tí-
tulo da Cosip.

6.6    Dívida Ativa

6.6.1  O que é?
A inscrição em Dívida Ativa (DA) é conceituada no art. 201 do Có-

digo Tributário Nacional (CTN): “Art. 201. Constitui dívida ativa tributária 
a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na re-
partição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, 
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para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo re-
gular” (BRASIL, 2016).

A DA tributária é a dívida inscrita na repartição competente depois 
da constituição definitiva, ou seja, depois de esgotado o prazo fixado pa-
ra pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. 

Conforme o art. 39 da Lei 4.320/1964, a DA pode ou não ser tribu-
tária: “Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou 
não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 
arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias” (BRASIL, 1964).

6.6.2  Estoque
Gestor, existem muitas críticas quanto a eficiência na gestão fa-

zendária municipal. Parte dessas críticas são associadas ao baixo de-
sempenho na arrecadação dos impostos locais. Exemplo disso é o que 
ocorre no IPTU: é sabido que muitos contribuintes efetuam o pagamento 
da primeira parcela do imposto do seu imóvel e acabam esquecendo 
do pagamento das demais. Esses pequenos valores são os que mais 
“abarrotam” os estoques da Dívida Ativa. O problema é exatamente esse, 
são valores pequenos, que acabam não sendo cobrados pelo princípio 
da economicidade, em que o seu processo é muito mais caro do que a 
receita a ser garantida aos cofres municipais após execução. 

Dados extraídos do Finanças do Brasil (Finbra), divulgados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 2014, revelam que o estoque 
da dívida ativa dos Municípios brasileiros pode ter crescido cerca de 
55% nos últimos cinco anos. 

Conforme artigo publicado pela CNM intitulado Dívida Ativa – Exa-
me do crescimento do estoque da Dívida Ativa nos Municípios e as al-
ternativas para a sua redução, os valores que se consolidam em dívida 
ativa possuem significativa importância na gestão dos Entes locais, pois 
são quantias que deixam de entrar para os cofres públicos. Nesse sen-
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tido, torna-se um instrumento importante para que o Poder Público atin-
ja sua finalidade, que é o atendimento às necessidades da população. 

Os dados divulgados pela STN revelam que o valor referente ao 
estoque de dívida ativa pode ter atingido em 2014 a cifra de R$ 241,52 
bilhões, enquanto a receita dos créditos tributários e não tributários, no 
mesmo período, pode ter alcançado o valor de R$ 6,97 bilhões. Isso 
significa que, para a grande maioria dos Municípios, o estoque de dí-
vida ativa representava 35 vezes o valor arrecadado dessa receita. Se 
comparado o estoque da dívida ativa com a receita orçamentária, em 
2011 e 2012, corresponderia a cerca de 48% e 50%, respectivamen-
te da receita realizada nestes exercícios. Esse número pode ainda ser 
maior, uma vez que nem todos os Municípios encaminham as informa-
ções fiscais ao Tesouro. 

Assim, a CNM destaca a importância de buscar esses recursos 
que são líquidos e certos, mas que na grande maioria dos Municípios 
não são cobrados com a frequência e necessidade de obrigação que 
deveriam. Em suma, os Municípios não conseguem recuperar nem 3% 
do total da dívida. Essa baixa eficiência na cobrança tem uma série de 
fatores, entre eles, destacam-se:

1. falta de estrutura e recursos humanos – que conheçam e en-
tendam para executar;

2. falta de recurso tecnológico – falhas na emissão da Certidão da 
Dívida Ativa (CDA) e inconfiabilidade dos dados;

3. pouca fiscalização pela administração;
4. desgaste político;
5. dificuldades na localização de contribuinte devedor;
6. dificuldade em localizar bens que satisfaçam o crédito público 

e o aspecto econômico da sociedade local.
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DICA CNM! 

Gestor, a cobrança da Dívida Ativa é uma ação 
que deve ser feita no início do mandato. Veja a 
seguir ações sugeridas para esse fim.

Serasa/SPC – Cadastro de inadimplentes. 

A ideia é inscrever o contribuinte irregular diante dos cofres 
municipais nos cadastros de inadimplentes. Tal ação contribui para 
a diminuição do estoque da dívida e evita que execuções fiscais 
sejam ajuizadas. Segundo informações do Conselho Nacional de 
Justiça, as execuções fiscais correspondem a cerca de um terço 
dos processos em tramitação na Justiça brasileira. 

A possibilidade de “negativar” os créditos dos contribuintes 
vem sendo usada cada vez mais pelos Municípios brasileiros. A 
medida possui legalidade e também segurança jurídica, já que o 
Estado de Goiás teve declarada legal pelo STJ1 a lei que visou a 
negativar os devedores em seu Estado.

No entanto alguns cuidados precisam ser seguidos: 
a. publicar lei que viabilize a legalidade do ato; 
b. firmar contrato/convênio com os órgãos de proteção 

ao crédito; 
c. inscrever a dívida ativa por autoridade competente (fis-

cal municipal);
d. lançar o débito e notificar o contribuinte inadimplente; 

1 STJ, RMS 33381/GO, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 2010/0210347-3, de Relatoria do Min. 
Herman Benjamin, 2ª Turma, Publicado no DJe 1/07/2010. 
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e. aguardar o prazo para o contribuinte impugnar o pos-
sível auto de infração; 

f. observar os dispositivos do CTM; e 
g. após todos os procedimentos e ritos necessários, ins-

crever o contribuinte nos cadastros de inadimplentes.
Outras informações podem ser obtidas na publicação Re-

vista Técnica 2015, disponível em nossa biblioteca digital: <http://
www.cnm.org.br/biblioteca>. 

 ¡ Protestar o débito fiscal. 
Tal ação implica efeitos jurídicos e comerciais aos contribuin-

tes que são protestados. Essa medida é perfeitamente possível a 
partir da Lei 12.767/2012. A Lei incluiu parágrafo único no art. 1º 
da Lei 9.482/1997, permitindo que a União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações 
públicas possam protestar as certidões de dívida ativa. 

 ¡ Convênio junto ao Poder Judiciário para viabilizar um méto-
do de cobrança diferenciada. 
Essa fórmula já ocorreu em alguns Municípios da Bahia e ga-

nhou força com o Município de Valparaíso (GO), que realizou um 
convênio com o Poder Judiciário, por meio do Tribunal de Justiça 
do Estado, que possui dois diferenciais: 

i) enviar carta de intimação requerendo o comparecimento 
do contribuinte no Fórum da cidade para regularizar o débito fis-
cal junto ao Município, com a assinatura do diretor do Fórum, tim-
bre do Tribunal de Justiça e envio de ordem do Juiz da Comarca 
local, causando assim impacto mais coercivo para o pagamento 
da dívida; e 

ii) o parcelamento, que passa a ser denominado de acordo, 
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é assinado e homologado perante o juiz, dando força de senten-
ça. Caso o contribuinte não pague as parcelas devidas, esse se-
rá executado por meio de cumprimento de sentença e não pela 
execução fiscal, não sendo necessária nesse caso a citação do 
devedor, mas apenas a intimação direta para cumprir a obrigação, 
requerendo o pagamento ou a penhora de seus bens de imediato. 

 ¡ Cessão de direitos creditórios. 
Essa é outra alternativa de reforçar os cofres municipais. Al-

guns Entes locais iniciaram, a partir da aprovação pelo Senado 
Federal da Resolução 33/2006, a cessão de recebíveis relativos 
aos direitos creditícios da dívida ativa. Ou seja, o repasse da co-
brança da dívida ativa para instituições financeiras. 

A CNM preparou material específico para esse tema, aces-
se nossa biblioteca digital.

6.7   Simples Nacional

6.7.1  O que é?
O Simples Nacional (SN) é um tratamento tributário diferenciado 

e favorecido, devido às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP). 

A Constituição Federal, em seu art. 146, inc. III, alínea “d”, esta-
beleceu que é de competência da lei complementar fixar normas ge-
rais sobre a “definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, até mesmo re-
gimes especiais ou simplificados” (BRASIL, 2016). Além do mais, o pa-
rágrafo único do art. 146 da Carta Magna determinou que a referida lei 
complementar pudesse instituir um regime único de arrecadação dos 
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impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, observadas a faculdade ao contribuinte em optá-lo, con-
dições diferenciadas entre Estados, em resposta ao objetivo precípuo 
da República Federativa do Brasil em diminuir as desigualdades sociais 
e regionais; unificação e centralização do recolhimento, com distribui-
ção imediata da parcela de recurso pertencente ao Estado-membro, e 
a possibilidade de compartilhamento entre os Estados da arrecadação, 
fiscalização e cobrança, por meio de um cadastro único de contribuin-
tes. (MOTA JÚNIOR, 2008).

GESTOR, FIQUE ATENTO! 

O SN é facultativo à ME e EPP. O Município não 
opta, devendo cumprir com seu papel de agen-
te fiscalizador dos tributos de sua competência.

A Lei Complementar 123/2006 (e suas diversas alterações) insti-
tuiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, também denominado, pelos meios de comunicação social, de 
Super Simples, Simples Nacional ou Lei Geral. O Simples constitui um 
regime simplificado no que tange a questões tributárias, previdenciárias 
e trabalhistas e tratamento diferenciado e favorecido nas aquisições de 
bens e serviços pelos poderes públicos.
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O regime é gerido por um Comitê Gestor para 
tratar de assuntos tributários. A Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) integra o comitê 
e os diversos grupos de trabalho.

6.7.2  Porque o Simples Nacional é importante para os Municípios?
O SN tem como objetivo unificar em apenas uma guia de recolhi-

mento impostos e contribuições devidos pelas ME e EPP, no âmbito de 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Assim, o regime simplifi-
cado abrange pelo menos quatro impostos que direta ou indiretamente 
interferem nas receitas municipais, são eles:

 ¡ ISS;
 ¡ ICMS;
 ¡ Imposto de Renda (IR); e
 ¡ Imposto sobre Produto Industrializado (IPI).

Esses dois últimos, como explicado no tópico 4.1, formam a ba-
se de cálculo da principal transferência constitucional de cerca de 80% 
dos Municípios brasileiros, o FPM.

 Nesse contexto, ressalta-se, em especial, o papel do ISS prove-
niente do Simples Nacional na composição das receitas próprias dos 
Municípios. A Tabela 3 apresenta o comportamento do ISS nos últimos 8 
anos, com dados obtidos em consulta à Receita Federal do Brasil (RFB).
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Tabela 3 – Comportamento do ISS arrecadado no Simples Nacional

Fonte: RFB

A evolução da arrecadação nos anos de 2014 e 2015 é reflexo da 
universalização do Simples Nacional, que, antes da Lei Complementar 
147/2014, não permitia a opção, pelo regime, de diversos segmentos, 
principalmente de atividades de cunho intelectual, como médicos, fisio-
terapeutas, veterinários, entre outros. 

 O Brasil possui mais de 11 milhões de empresas optantes pelo 
Simples Nacional. Assim, é possível presumir que todos os Municípios 
brasileiros possuem, pelo menos, uma empresa optante pelo SN em 
seu território. Portanto, deve executar seu papel de agente fiscalizador, 
atendendo aos dispositivos da Lei. 

6.7.3  Papel dos Municípios
A Lei Complementar 123/2006 estabeleceu normas uniformes de 

inscrição, baixa, fiscalização e arrecadação de tributos. Nesse con-
texto, podemos dizer que ganham as empresas, pois a unicidade dos 
processos rompe a burocracia regionalizada. Por mais que alguns Mu-
nicípios possam questionar, o estatuto trouxe, sem dúvida alguma, ex-
celentes vantagens quando se fala em controle, como a unicidade dos 
processos administrativos, bem como a desburocratização administra-
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tiva com a integração dos cadastros; redução da carga tributária para 
a maioria dos optantes; redução na “guerra fiscal” do ISS com alíquo-
tas uniformes; redução na inadimplência, pois o contribuinte não pode 
mais “escolher” qual Ente tributário vai deixar de pagar; economia ad-
ministrativa para municípios pequenos que não possuíam estrutura para 
fiscalização, entre outras.

Mas.afinal,.qual.é.o.papel.do.meu.Município?
A competência, no que concerne à fiscalização para o cumpri-

mento das obrigações relacionadas ao Simples Nacional será da RFB 
e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distri-
to Federal, conforme a localização do estabelecimento, e, no caso de 
prestação de serviços que envolvem a competência tributária municipal, 
a competência será também do próprio Município. (SPINETTI, 2007). 

Uma das mais relevantes definições da lei, em favor dos Municí-
pios, é a exigência de obtenção de inscrição municipal na ocasião de 
optar pelo ingresso ao Simples Nacional. Isso significa que a partir des-
sa exigência nenhum contribuinte poderá optar pelo Simples Nacional 
sem apresentar comprovação prévia de que está estabelecido no Muni-
cípio. Com isso, os controles em relação ao Cadastro Fiscal do Município 
serão mais eficientes, em razão do compartilhamento de informações 
com a Receita Federal e Estadual, tornando possível, ainda, um controle 
mais eficiente sobre os empreendimentos estabelecidos em sua região.

Nesse contexto, a Lei também estabelece que a empresa somen-
te poderá optar pelo regime diferenciado se não possuir débitos junto 
às fazendas federais, estaduais e municipais, bem como com o Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS). 

Assim, cabe ao Município o controle cadastral e fiscal, realiza-
do por meio da análise de pendências dos contribuintes que desejam 
ingressar no SN, do controle de pagamentos e conciliações e a iden-
tificação da existência de débitos. Além disso compete, também, aos 
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Municípios a fiscalização do cumprimento, pelos contribuintes, das dis-
posições constantes na Lei.

DICA CNM!

O processo de opção do contribuinte é o momen-
to em que o Município pode requerer de maneira 
efetiva a regularização de débitos, bem como a 
regularização cadastral, já que os contribuintes 
precisam do aval do Município para a migração 
ao SN.

A opção dos contribuintes é realizada de duas formas.
 ¡ Para empresas em início de atividade.

Essa opção pode ser feita a qualquer momento, desde que a 
empresa em início de atividade esteja dentro do prazo de 180 dias da 
abertura do seu CNPJ e dentro de prazo de 30 dias após o último defe-
rimento de inscrição quer seja estadual ou municipal.

Nesse caso, o Município, se utilizando das ferramentas disponíveis 
no portal da RFB, efetua a avaliação da situação da empresa em início 
de atividade, comunicando à RFB se ela possui ou não pendências.

 ¡ Para empresas antigas.
Essa opção somente pode ser feita durante o agendamento, que 

inicia no primeiro dia útil do mês de novembro, e encerra em dezembro 
ou em janeiro (até o último dia útil). 

Nesse caso, o Município, a partir de arquivo disponibilizado no por-
tal da RFB com a relação de todos os Cadastros Nacionais de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) instalados no Município, envia à RFB lista de empresas 
que possuem débitos ou irregularidades cadastrais. Esse procedimento 
impede que, no momento da opção, empresas com pendências junto à 
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Fazenda municipal sejam beneficiadas com a entrada no regime. Esses 
contribuintes receberão comunicação da RFB informando que possuem 
pendências. De posse dessa informação o contribuinte deve procurar a 
administração municipal e regularizar a situação de pendência.

6.7.4  Certificação.digital
Mas como utilizar o sistema da RFB?
Se.essa.pergunta.lhe.veio.à.cabeça,.eis.a.resposta:.certifica-

ção digital!
A certificação digital é uma espécie de identidade digital, é um 

arquivo eletrônico que identifica quem é seu titular, pessoa física ou jurí-
dica. Essa tecnologia é exigida para o acesso a diversos portais do go-
verno federal, como o Portal do ITR, do Simples Nacional, do Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), entre outros. 

Assim, para acessar o portal do Simples Nacional, é necessário o 
uso da certificação. Existem dois modelos de certificação, o e-CPF e o 
e-CNPJ. Os tipos são diversos, existe certificação que tem um, dois e até 
três anos de validade, podem ser no formato de um pendrive, que é o ti-
po token, ou ainda em formato de cartão, o tipo smartcard, entre outros.

ATENÇÃO, GESTOR! 

Para o acesso ao portal do SN somente é per-
mitido o uso da certificação de pessoa física 
(e-CPF), a certificação de pessoa jurídica (e-C-
NPJ), não acessa o portal. 

Saiba mais sobre a certificação digital consul-
te nossa biblioteca digital acesse: <http://www.
cnm.org.br/biblioteca>.
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Os gestores municipais podem adquirir a certificação nas unida-
des certificadoras cadastradas pela RFB, como a Caixa Econômica Fe-
deral, Correios e o Serpro.

6.7.5  Convênio com a PGFN
Consoante disposto pelo art. 41 da Lei Complementar 123/2006, 

os créditos tributários relativos ao regime de arrecadação do Simples 
Nacional serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobra-
dos judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Contudo, a PGFN poderá delegar, mediante convênio, aos Esta-
dos e Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a 
cobrança dos seus respectivos tributos o ICMS e o ISS, conforme o dis-
posto no § 3º do art. 41 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

São duas as naturezas do convênio, sendo integral ou parcial.

 ¡ Integral
Essa forma de convênio tem por objeto a delegação restrita, pe-

la PGFN ao Município, da inscrição em dívida ativa e cobrança judicial 
do Imposto Sobre Serviço (ISS) lançado de ofício pelo próprio Municí-
pio durante a fase transitória de fiscalização de que tratam o § 19 do 
art. 21 da Lei Complementar 123/2006 e o art. 19 e § 1º da Resolução 
CGSN 30/2008. 

O convênio permite que o Ente que lançou de ofício créditos du-
rante a fase transitória de fiscalização inscreva em Dívida Ativa local e 
promova a execução fiscal desses créditos (o convênio parcial é restrito 
aos créditos da fase transitória).

A fase transitória trata-se do período em que não havia sido im-
plementado o Sistema Único de Fiscalização e Contencioso do Simples 
Nacional (Sefisc), podendo o Ente lançar de ofício os créditos oriundos 
do Simples Nacional referentes à sua competência tributária (desde que 
não declarados pelo sujeito passivo). 
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 ¡ Parcial
Essa forma de convênio tem por objeto a delegação, pela PGFN 

ao Município, da inscrição e do ajuizamento dos débitos declarados e 
não pagos, assim como os constituídos por lançamento de ofício decor-
rentes de autos de infração lavrados pelo convenente durante a chama-
da fase transitória de fiscalização e que abranjam apenas créditos pró-
prios. Será atribuição do convenente, também, a inscrição e cobrança 
dos tributos de sua competência lançados de ofício por meio do Sefisc, 
que entrou em produção recentemente.

Os Municípios interessados em assinar o convênio devem con-
sultar o Comunicado 1/2016 do Comitê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN), disponível no portal do Simples Nacional, preenchê-lo e enca-
minhar à RFB.

IMPORTANTE! 

Um total de 261 Municípios assinaram o con-
vênio. No entanto é essencial ficar atento aos 
requisitos extraídos da cartilha Finanças – 
Procedimentos para otimizar a arrecadação 
municipal:

a) a adesão ao convênio deve ser formalizada pelo chefe do Poder 
Executivo local ou por autoridade munida de documento formal de 
delegação conferindo-lhe poderes para a prática do ato, o qual 
deve ser remetido à PGFN para comprovação da legitimidade;

b) o Município que tenha interesse em firmar o convênio poderá 
fazê-lo, remetendo os documentos, em três vias, para a RFB;
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c) cada Ente interessado deverá preencher o modelo-padrão dis-
ponível com as informações cabíveis, inclusive a identificação do 
Ente federado, com menção ao CNPJ e da autoridade legitimada 
para assinatura;

d) o procedimento de cobrança, a forma de pagamento e o ingres-
so da receita obedecerão aos mesmos procedimentos aplicáveis 
à cobrança dos demais tributos do convenente não inseridos na 
sistemática prevista na Lei Complementar 123/2006;

e) aplicar-se-ão aos débitos de ISS as normas relativas aos juros 
e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda (in-
clusive a taxa Selic), de acordo com o art. 35 da Lei Complemen-
tar 123/2006;

f) a inscrição em dívida ativa própria do convenente deverá ser 
realizada imediatamente a partir da vigência do convênio, inde-
pendentemente de qualquer atividade por parte da concedente, 
pois os autos de infração encontram-se na posse do próprio con-
venente;

g) eventual denúncia a ser promovida pelo convenente deve ser 
formalizada mediante ofício nos moldes do modelo-padrão dispo-
nível no Portal do Simples Nacional e remetida em duas vias para 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no mesmo endereço 
de postagem para formalização dos convênios. O termo inicial de 
eficácia da resilição será o primeiro dia do ano seguinte ao do re-
cebimento da notificação pela parte envolvida quando a comuni-
cação se efetivar até o mês de setembro de cada ano;

h) a denúncia não surtirá efeitos retroativos, subsistindo para o 
convenente a responsabilidade pela cobrança judicial dos crédi-
tos já inscritos em sua dívida ativa.
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6.7.6  Sefisc
O crescimento da arrecadação das receitas relativas ao SN está 

diretamente ligado ao desenvolvimento econômico do país, ao desen-
volvimento de empresas e à qualidade dos trabalhos e procedimentos 
executados pelos Entes federados; este último com o objetivo de ga-
rantir o favorecimento ao contribuinte que está em dia com as Fazendas 
públicas federal, estadual e municipal, a fim de que o descumpridor de 
suas obrigações procure a regularização imediata. 

Para isso, é necessário que os Municípios conheçam e efetuem os 
procedimentos exigidos na lei. Conforme dispõe o art. 77 da Resolução 
CGSN 94/2011 e alterações, a competência para fiscalizar o cumprimen-
to das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional 
é do órgão de administração tributária da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios. Assim surge o Sistema Único de Fiscalização e Contencioso do 
Simples Nacional (Sefisc), ferramenta integrada com as administrações 
tributárias da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, que come-
çou a funcionar em setembro de 2013. Por meio desse instrumento, as 
administrações tributárias podem lançar, em um único auto de infração, 
os tributos que compõem o Simples Nacional. 

O Sefisc foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar o controle 
das ações fiscais iniciadas, em desenvolvimento e encerradas, espe-
cificamente para contribuintes enquadrados no regime do Simples Na-
cional, a ser utilizado obrigatoriamente por todos os Entes federados.

A Resolução CGSN 125/2015, publicada em 9 de dezembro, pror-
roga para o final de 2016 o prazo da fase transitória da fiscalização do 
Simples Nacional. Até dezembro de 2016, os Municípios podem utilizar 
alternadamente os procedimentos administrativos conforme sua legisla-
ção. No entanto, a partir de 2017, as ações de fatos geradores de 2012 
a 2014 já devem ser feitas pelo Sefisc. Já as ações relativas a fatos ge-
radores de 2015 somente serão feitas pelo Sefisc em 2018.
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ATENÇÃO, GESTOR! 

Considerando a obrigatoriedade de utilização do 
Sefisc, a RFB tem promovido, desde 2014, trei-
namentos para que os servidores das esferas 
estaduais e municipais se apropriem das ferra-
mentas e peculiaridades do sistema. 

Para mais informações sobre o Sefisc, consulte 
nossa biblioteca digital: <http://www.cnm.org.
br/biblioteca>.

6.8   Microempreendedor Individual (MEI)

6.8.1  Quem é o MEI?
Sabe aquele cachorro-quente que já virou tradição na sua cidade, 

ou aquela pipoca perto da escola que você estudou e que ainda está 
lá, ou ainda aqueles pequenos comércios que sempre é bom ter perto 
de casa, porque tudo o que precisa você encontra ali? 

Pois é, esses são os Microempreendedores Individuais (MEI). A 
Lei Complementar 128/2008 estabelece que é MEI o contribuinte que 
fature, por ano, uma receita bruta de até R$ 60 mil e que não esteja im-
pedido de optar pela sistemática de recolhimento dos impostos e con-
tribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. 

O MEI é a empresa que, se prestadora de serviço, paga R$ 5,00 
de ISS e, se comércio, para R$ 1,00 de ICMS, bem como o INSS que 
deve ser calculado considerando 5% sobre o salário mínimo.

Atualmente existem, conforme informações da RFB, mais de 6 mi-
lhões de Microempreendedores no Brasil.

O MEI foi criado com a ideia de possibilitar que os pequenos ne-
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gócios, muitos informais, se legalizassem. Por isso que tudo é muito 
simples, a pessoa que quer abrir seu negócio acessa o portal do em-
preendedor (<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>) e, ali mesmo, 
obtém o CNPJ, caso ele não queira mais ser um MEI, dentro do mesmo 
portal efetua a baixa de sua empresa.

No entanto, o MEI deve atender a alguns requisitos, previstos na 
Lei do SN:

 ¡ exercer tão somente atividades autorizadas por resolução do 
CGSN;

 ¡ possuir apenas um estabelecimento;
 ¡ não participar de outra empresa como titular, sócio ou adminis-

trador; e 
 ¡ não contratar mais de um empregado.

6.8.2  Qual o papel do Município?
A Lei Complementar 123/2006, com alterações da Lei Complemen-

tar 128/2008, determina que a União, os Estados e os Municípios façam 
as adaptações necessárias em suas legislações para assegurar o pronto 
e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às 
microempresas e às empresas de pequeno porte. Ante as disposições 
da legislação, cabe ao Município a execução de várias ações e proce-
dimentos. Entre elas destacamos as listadas a seguir.
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 ¡ Inscrição Municipal
Conforme art. 20 da Resolução CGSIM 16/2010, os Municípios, 

assim como os demais órgãos de registro ou licenciamento, estão im-
pedidos de solicitar apresentação de qualquer documento nos proces-
sos de registro, inscrição, alteração, anulação e baixa eletrônica do MEI. 

DICA CNM! 

Os Municípios recebem semanalmente, por meio 
do portal do Simples Nacional, os arquivos com 
os dados cadastrais (CNPJ, razão social, ende-
reço, atividades a serem exercidas tanto a prin-
cipal com as secundárias, telefone, entre outros) 
dos MEIs que abriram na semana anterior. 

Assim é possível alimentar o cadastro com essas informações e 
efetuar a verificação in locu, se for o caso. A Lei Complementar 
123/2006 garantiu aos Municípios a possibilidade de que o alvará 
para o MEI possa ser emitido inclusive quando o estabelecimen-
to estiver localizado em áreas desprovidas de regulação fundiária 
legal, ou com regulamentação precária, ou na residência do res-
pectivo titular da empresa, desde que a atividade não gere grande 
circulação de pessoas e o Município regulamente neste sentido. 

 No momento da abertura da empresa pelo Portal do Empreende-
dor, o MEI declara, sob as penas da lei, que conhece e atende os requi-
sitos legais exigidos pela Prefeitura do Município para emissão do Alva-
rá de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, 
atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, assim 
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como menção a que o não atendimento a esses requisitos acarretará o 
cancelamento da Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

 ¡ Cancelamento de inscrição
Se no momento da vistoria o Município o encontrar descumprimen-

to de exigências para abertura e funcionamento do negócio, notificará 
ao MEI sobre o cancelamento de sua inscrição e encaminhará à Junta 
Comercial, por meio de ofício, a decisão, a fim de que a Junta promo-
va o cancelamento desta empresa. Este cancelamento somente pode 
ocorrer se a empresa estiver dentro dos 180 dias de abertura do seu 
CNPJ. O procedimento tem efeitos retroativos, levando em considera-
ção que todos os registros deixam de existir (CNPJ, Nire, NIT, Inscrição 
Estadual, Inscrição Municipal).

IMPORTANTE!

Quando a irregularidade encontrada na vistoria 
tratar-se de endereço, tão somente, o contribuin-
te não poderá ter sua inscrição cancelada. Esse 
deverá ser notificado pelo Município para que 
efetue o ajuste necessário.

 ¡ Cassação e desenquadramento
Se o Município identificou irregularidade durante a vistoria, mas a 

empresa já passou do prazo de 180 dias da abertura do seu CNPJ, não 
é possível efetuar o cancelamento da inscrição. No entanto, é possível 
que o Município efetue a cassação do alvará na forma estabelecida na 
legislação municipal. Essa cassação ocorre a partir daquela data, sem 
retroceder, e não cancela os demais registros da empresa (Nire, CNPJ, 
NIT, Inscrição Estadual).
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Ademais, a Resolução CGSN 94/2011 (consolidada) estabelece, 
em seu art. 105, que o MEI que descumprir as disposições constantes 
em Lei poderá ser desenquadrado. O desenquadramento significa dizer 
que o MEI deixa de ser MEI. Esse desenquadramento pode ser feito pelo 
Município, utilizando a certificação digital, no portal do Simples Nacional.

 ¡ Cobrança de taxas
A Lei Complementar 123/2006, em seu art. 4º, §3º, estabelece:

Art. 4º [...]
§ 3o  Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam 
reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, rela-
tivos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, 
ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedi-
mentos de baixa e encerramento e aos demais itens relati-
vos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores 
referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições 
relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, 
de regulamentação, de anotação de responsabilidade téc-
nica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões 
regulamentadas. (BRASIL, 2006)

Assim, o Município não poderá efetuar cobranças ao MEI.

 ¡ Atividades de alto grau de risco
A fim de simplificar procedimentos e reduzir burocracias, estabele-

ceu-se que alvará provisório permitiria a operação imediata de empreen-
dedores, desde que sua atividade não fosse considerada de alto risco.

Assim, os contribuintes que exercem atividades consideradas de 
alto risco não podem iniciar suas atividades antes da vistoria. Cada Mu-
nicípio regulamenta, em legislação própria, quais são as atividades de 
alto grau de risco. Conforme as resoluções do CGSIM 22/2010 e 29/2012, 
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os Municípios que não possuírem tal regulamentação deverão conside-
rar a classificação de alto risco da resolução.

6.9    Revisão do Código Tributário Municipal

Com o advento da CF, os Municípios foram definidos como Entes 
federados tendo-lhes sido atribuídas competências comuns aos Estados, 
Distrito Federal e União. O gozo pela ampla autonomia, assim como as-
segura Meirelles (2004), garantiu aos Municípios, entre outros poderes, 
o poder normativo próprio.

Assim, o Código Tributário Municipal (CTM) torna-se instrumento 
de arrecadação ao estabelecer regras sobre os tributos municipais, bem 
como demais procedimentos tributários locais. No entanto, o grande pro-
blema das administrações municipais é a defasagem desse instrumen-
to. Muitos Municípios possuem CTMs arcaicos, bem fora dos padrões 
da legislação nacional e que já não atendem as demandas tributárias 
desse século.

ATENÇÃO, GESTOR! 

A aplicação desse normativo, devidamente atua-
lizado, pode trazer significativas receitas para os 
cofres locais.

Seu Município precisa atualizar o CTM?
Se sim, é importante observar as legislações nacionais e estaduais, 

como Lei do ISS, do Simples Nacional e MEI. Deve ser elaborada por 
agente conhecedor das questões tributárias, tanto do aspecto técnico 
como jurídico, e deve passar pelo Câmara de Edis (de Vereadores).
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