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APRESENTAÇÃO

A

edição número 1 do Boletim de Movimento Econômico, elaborado pela Secretaria Municipal de

Fazenda de Niterói – SMF, traz dados relativos ao período de janeiro, fevereiro e março de 2021. O
trabalho, resultante de uma pesquisa econômica interna, apresenta de forma analítica os principais
indicadores relativos à arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS e à emissão de
Notas Fiscais do município, nos mais variados setores.
Sua elaboração conta com a participação de técnicos do Subsecretaria de Receita, órgão da SMF
responsável por todos os dados utilizados no boletim. O documento constitui-se num importante aliado a
empresários e comerciantes da cidade, com diagnóstico sobre as tendências do setor econômico local.
O trabalho é coordenado pela Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da SMF.

3

OBJETIVOS E PREMISSAS DESTE BOLETIM

1

Realizar análise trimestral da movimentação econômica e o comportamento da

2

Gerar breve comparativo trimestral entre 2021, 2020 e 2019, a partir de um

arrecadação do ISS no primeiro trimestre de 2021, de 2020 e 2019;

estudo a respeito do volume de operações sujeitas ao ISS realizadas pelos
contribuintes niteroienses a partir dos documentos fiscais eletrônicos;

3

A análise compreende o período o primeiro trimestre de 2021, destacanto dois

períodos comparativos: janeiro a março de 2020 e de 2019.
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VOLUME DE NFS-E EMITIDAS NO
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021

EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS

A

análise dos gráficos mostra a evolução do movimento econômico do Município (Niterói)

ao longo dos últimos 3 meses, baseada no volume de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) emitidas.
A opção em demonstrar os meses de janeiro a março de 2021, comparando-os com os mesmos
períodos dos anos de 2020 e 2019, justifica-se pela possibilidade de verificação do impacto
atual da pandemia de Covid-19 na movimentação da economia da localidade.
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GRÁFICO 1
Quantidade de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói
Consolidado de Janeiro a Março de 2019 – 2020 – 2021 | Todos os Segmentos Econômicos

Pela análise do Gráfico 1, percebe-se que

entre os meses de janeiro a março de 2021
o movimento econômico oscilou para baixo,
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VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

meses que antecederam a pandemia de

-7,7%

+13,9%

1.150.000

Covid-19, e o comércio e indústria estavam
1.089.340

1.100.000

1.050.000

comparado com o mesmo período de 2020 -

1.180.656

de portas abertas.

Entretanto, percebe-se que o primeiro

1.036.865

trimestre de 2021 superou, em quantidade
1.000.000

de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, o
mesmo período de 2019 em +4,8%. Isso

950.000

2019
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2021

demonstra

que,

os

desequilíbrios

da

economia decorrentes da crise do Covid-19,
podem estar iniciando recuperação.
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GRÁFICO 2
Quantidade de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói
Janeiro a Março de 2021 / Todos os Segmentos Econômicos
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Variação 2021-2020

GRÁFICO 3
Variação percentual da quantidade de nfs-e emitidas pelos maiores setores
em 2021, em relação ao ano de 2020
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De acordo com o Gráfico 3, dos 15 setores que mais emitiram
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GRÁFICO 4
Quantidade Mensal de Notas Fiscais Emitidas
Todos os segmentos
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COMPORTAMENTO ARRECADAÇÃO
DE ISS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
DE 2021

ARRECAÇÃO DE ISS

N

esta seção é analisada a arrecadação de ISS no primeiro trimestre de 2021, considerando os setores a que as

empresas contribuintes pertencem. Para fins comparativos, são utilizados os anos de 2020 e 2019.
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GRÁFICO 5
Seis setores com maior arrecação de ISS em Niterói por Setor
Consolidado de janeiro a março de 2021
Inicialmente observa-se, no Gráfico 5, os seis
setores

que

mais

contribuiram

para

a

arrecadação de ISS no primeiro trimestre de
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No Gráfico 6 a seguir, apresentamos o histórico de
arrecadação das seis atividades anteriores e a inclusão
GRÁFICO 6
Sete setores com maior arrecação da ISS em Niterói por Setor
Consolidado do primeiro trimestre de 2021 - 2020 - 2019

da sétima, denominada “Atividades dos serviços de
tecnologia da informação”. Na análise, percebe-se
aumento expressivo do ISS recolhido pelos dois
mencionados setores ao longo dos três períodos em
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Só de 2020 para 2021, a movimentação econômica
dos setores de “Serviços de arquitetura e engenharia,

teste e análises técnicas” (+ 35,48%) e de “Tecnologia
da informação” (+34,24) foi bastante superior à

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

alcançada pelos demais. Essa tendência de ampliação

Educação

redução

Atividades dos serviços de
tecnologia da informação

aparece desde 2019.
Além disso, depreende-se ainda que houve uma
na

ordem

“Armazenamento

e

-18,56%
atividades

no

setor

auxiliares

de
dos

transportes” e de -20,62% no setor da “Educação”,
possível reflexo da pandemia do Covid-19.
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TABELA 1 - Top 15 - Arrecadação ISS em Niterói por Setor
Consolidado Primeiro Trimestre 2021 - 2020 - 2019
Descricao

T1 -2021

T1 - 2020

T1 - 2019

Variação
percentual
(2021/2020)

Atividades de atenção à saúde humana

R$ 11.080.640,59

R$ 11.213.901,95

R$ 10.649.444,24

-1,19%

Atividades de apoio à extração de minerais
Fabricação de produtos de borracha e de
material plástico
Serviços de arquitetura e engenharia,
testes e análises técnicas
Armazenamento e atividades auxiliares dos
transportes
Educação
Atividades dos serviços de tecnologia da
informação
Transporte aquaviário
Manutenção, reparação e instalação de
máquinas e equipamentos
Serviços especializados para construção
Serviços de escritório, de apoio
administrativo e outros serviços prestados
às empresas
Seguros, resseguros, previdência
complementar e planos de saúde
Obras de infra-estrutura
Outras atividades profissionais, científicas
e técnicas
Atividades auxiliares dos serviços
financeiros, seguros, previdência
complementar e planos de saúde

R$ 3.822.188,23

R$ 4.168.353,51

R$ 3.619.268,48

-8,30%

Por fim, na Tabela 1, apresentamos os 15

R$ 3.658.552,33

R$ 3.647.866,63

R$ 1.011.209,70

0,29%

principais setores no quesito recolhimento de

R$ 2.959.608,47

R$ 2.184.547,29

R$ 1.231.487,45

35,48%

ISS durante o primeiro trimestre de 2021 e

R$ 2.670.072,37
R$ 2.350.879,83

R$ 3.278.606,54
R$ 2.961.643,44

R$ 2.164.506,71
R$ 3.191.331,61

-18,56%
-20,62%

R$ 1.860.086,80
R$ 1.545.339,63

R$ 1.385.593,94
R$ 1.791.767,82

R$ 1.047.852,45
R$ 437.617,19

34,24%
-13,75%

R$ 1.361.506,29
R$ 1.152.082,84

R$ 1.300.653,70
R$ 1.222.283,90

R$ 1.685.991,05
R$ 1.027.327,01

4,68%
-5,74%

mostramos também o consolidados do
mesmo período dos anos anteriores. Desses
15

setores,

apenas

6

apresentaram

incremento no primeiro trimestre de 2021 e 9
diminuição do volume de ISS pago aos cofres
municipais.

R$ 1.117.609,80

R$ 1.051.272,91

R$ 800.135,41

6,31%

R$ 1.054.313,20
R$ 837.961,23

R$ 1.012.886,31
R$ 1.743.818,08

R$ 1.044.268,93
R$ 1.470.026,56

4,09%
-51,95%

R$ 805.404,49

R$ 972.694,84

R$ 851.792,77

-17,20%

R$ 752.533,90

R$ 982.240,23

R$ 980.930,76

-23,39%
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Notas explicativas
1.

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

2.

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

3.

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