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2ª Edição

APRESENTAÇÃO

A

edição número 2 do Boletim de Movimento Econômico, elaborado pela Secretaria Municipal de

Fazenda de Niterói – SMF, traz dados relativos ao período de abril, maio e junho 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 elaborado e coordenado pela Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional ASPLAN da SMF.
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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 do estudo

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

do volume de operações sujeitas ao ISS realizadas pelos contribuintes niteroienses
com base nos documentos fiscais eletrônicos emitidos;

3

Apresentar retrato da cidade, por bairro, do segundo trimestre de 2021, no que

diz respeito ao ISS pago pelos contribuintes e à quantidade de notas fiscais emitidas.
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NOTA TÉCNICA

N

o boletim divulgado para o primeiro trimestre de 2021, a

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

Secretaria Municipal de Fazenda utilizou dados de emissão de notas

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

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

motiva a revisão do critério para os meses de abril a junho. No

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

entanto, os dados de arrecadação de ISS devem manter a relação com

fiscais efetivamente pagas nos meses de janeiro a março, que

o regime de caixa, porque evidenciam a capacidade de pagamento do

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

ISS pelas empresas nos meses analisados. A comparação entre os

em revisão dos critérios, percebemos que o regime de caixa não é o

números pode, inclusive, indicar que determinado setor tem um

mais adequado para aferir o número de notas fiscais emitidas a cada

número alto de notas fiscais emitidas, mas com um retorno baixo em

trimestre. Isto porque, principalmente em virtude da pandemia de

pagamento de ISS, talvez por um problema de liquidez das empresas

Covid-19, os vencimentos do ISS estão muito deslocados do mês em

integrantes. Por estes motivos, optamos por evidenciar as emissões de

que os serviços foram efetivamente prestados.

notas fiscais por regime de competência (referentes a serviços

O regime de competência, a nosso ver, possui maior correspondência

prestados no mês/trimestre analisado) e os pagamentos de ISS por

com a movimentação econômica, já que notas fiscais quantificadas

regime de caixa (considerando o efetivo ingresso de receitas de ISS no

são referentes ao mês da prestação efetiva dos serviços.

mês analisado).
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VOLUME DE NFS-E EMITIDAS NO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS

A

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

ao longo do último trimestre, baseada no volume de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) emitidas.

A opção em demonstrar os meses de abril a junho 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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Pela análise do Gráfico 1, percebe-se que entre os
GRÁFICO 1
Quantidade Trimestral de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói
Consolidado de abril a junho de 2019 – 2020 – 2021 | Todos os Segmentos Econômicos

meses de abril a junho de 2021 o movimento
econômico oscilou para cima, comparado com o
mesmo período de 2020 - meses iniciais da
pandemia de Covid-19, quando se viu uma queda

1.621.757

brusca na quantididade de notas emitidas.
Importante lembrar que o segudo trimestre de

1.403.354

2020 foi marcado pelo intenso isolamento social,
com comércio e indústria de portas abertas.

973.500

Percebe-se

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

confrontando

o

segunto

trimestre de 2021 com o mesmo período de

+ 66,5%

- 30,6%

que,

2019, tivemos um incremento de em + 15,56%
em volume de emissão de documentos fiscais.
Isso
2º Trimestre
2019
2019

2º Trimestre
2020
2020

2º Trimestre
2021
2021
Regime de Competência*

demonstra

que,

os

desequilíbrios

da

economia decorrentes da crise do Covid-19,
podem estar em recuperação.
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GRÁFICO 2
Quantidade Mensal de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói
Consolidado do segundo trimestre de 2021 | Todos os Segmentos Econômicos

576.582

O Gráfico 2 mostra a quantidade de Notas
558.630

Fiscais emitidas entre os meses de abril a
junho de 2021. Nele, é possível observar
evidente salto de abril para maio/21.

VARIAÇÃO

Ao conjugar com o Gráfico 3 a seguir, nota-

VARIAÇÃO

+ 18,5%

- 3,1%

se que abril/21 obteve o pior resultado
considerando o período de agosto/2020 a

486.545

junho/2021 – quando a gradual retormada
teve início.

ABRIL
2021

Abril

MAIO
2021

Maio

JUNHO
2021

Junho

Regime de Competência*
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GRÁFICO 3
Quantidade Mensal de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em Niterói
Consolidado mensal do primeiro semestre de 2021 | Todos os Segmentos Econômicos

O Gráfico 3 mostra o consolidado

VARIAÇÃO

+ 5,5%

mensal do volume de notas fiscais

1.620.593
2º trim 2021

emitidas no primeiro semestre de

1.535.141
1º trim 2021

2021. Em análise, é possível verificar
que o pior desempenho do ano foi em

576.195
558.630
538.747

abril/2021.
No entanto, o comportamento no
segundo trimestre (abril a junho)

504.786
491.608

superou o do primeiro (janeiro a

486.545

março) em +5,5%.
Importante ressaltar que o mês de

jan

fev
1º Trimestre 2021

mar

abr

mai

jun

maio teve o melhor desempenho do
ano até então.

2º Trimestre 2021
Regime de Competência*
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GRÁFICO 4
Quantidade Mensal de Notas Fiscais Emitidas

A análise do Gráfico 4 mostra a
evolução

Consolidado Mensal de abril/2020 a junho/2021 | Todos os Segmentos Econômicos

mensal

do

movimento

últimos 15 meses**, baseado no
558.630

576.582
486.545

538.747

491.608

504.786

576.318

526.369

587.953

501.771

499.201

429.536

366.274

311.195

296.008

econômico de Niterói ao longo dos

montante de transações realizadas
com Notas Fiscais Eletrônicas.
Após queda brusca nos meses iniciais,
a partir de agosto/2020 percebe-se
gradual e consistente recuperação até
junho/2021,

data

deste

Boletim.

Nesse período, maio/2021 alcançou a

segunda maior média de 18.599
emissões/dias – ficando atrás apenas
de

outubro/2020

com

18.966

emissões/dias .

2020

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

** Últimos 15 meses se referem ao período da pandemia da
COVID-19 desde seu início.

2021

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

Regime de Competência*
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Variação 2021-2020

+610%

GRÁFICO 5
TOP 15 Setores - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas em Niterói
Variação Percentual do 2ºTrimestre 2020 / 2º Trimestre 2021 | Setores que mais emitem NFs

Seguros, resseguros,
previdência
complementar e planos
de saúde

Outras atividades
profissionais,
científicas e técnicas

610%

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas

585%

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

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

307%

Atividades esportivas e de recreação e lazer

emitiram Nota Fiscal Eletrônica no segundo trimestre

129%

Atividades de atenção à saúde humana

Atividades de prestação de serviços de informação

de 2021, apenas dois geraram menos documentos

111%

fiscais ao compararmos com o mesmo período de

104%

2020. Os setores de “outras atividades profissionais,

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas

66%

Alojamento

científicas

e

técnicas”

52%

“Armazenamento

Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria

45%

transportes”

Comércio varejista

43%

expandiram.

Atividades dos serviços de tecnologia da informação

43%

Outras atividades de serviços pessoais

0%

dos

com +585,3% foram os que mais

seguida, o setor de “educação” com -1%.

-3%

Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde

auxiliares

e

queda entre os 15 maiores setores, com -2,6%. Em

-1%

Educação

atividades

+610,2%

complementar e planos de saúde” teve a maior

6%

Atividades imobiliárias

e

com

O setor de “Seguros, resseguros, previdência

22%

Serviços especializados para construção

-100%

-2,6%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

Regime de Competência*

700%
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COMPORTAMENTO ARRECADAÇÃO
DE ISS NO SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2021

ARRECAÇÃO DE ISS

N

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

empresas contribuintes pertencem. Para fins comparativos, são utilizados os anos de 2020 e 2019.

A opção em demonstrar os meses de abril a junho 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 6
TOP 7 Setores - Maior Arrecação de ISS em Niterói

Inicialmente observa-se, no Gráfico 6, os

Consolidado de abril a junho de 2021 | Setores com maior arrecadação

sete setores que mais contribuiram para
a arrecadação de ISS no segundo

trimestre de 2021.

o

1

o

A atividade de “Atenção à

2

3

R$ 11.061.097,78

o

Humana” é o setor que mais recolheu ISS
para os cofres municipais no período,

R$ 8.544.586,10

assim como no primeiro trimestre deste

R$ 2.621.753,43

ano.

R$ 2.422.793,65
R$ 2.246.505,00

O setor “Naval / Óleo e Gás” permanece

R$ 1.660.518,81
R$ 1.543.827,75

ocupando a segunda colocação. Já o setor
“Educação”,

Atividades de Naval/Oléo e Gás
atenção à saúde
humana

Saúde

Educação

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

Atividades dos
serviços de
tecnologia da
informação

Manutenção,
reparação e
instalação de
máquinas e
equipamentos
Regime de Caixa*

que

ocupava

a

quinta

posição no primeiro trimestre/2021,
agora aparece como o terceiro setor que

mais recolheu ISS no período de análise.
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TABELA 1
Top 15 - Arrecadação ISS em Niterói por Setor
Consolidado Segundo Trimestre 2021 - 2020 – 2019 | Setores com maior arrecadação

Variação
percentual
2021/2019

Variação percentual
2021/2020

R$ 11.366.856,59 R$ 3.630.366,54 R$ 11.114.529,64

-2%

206%

Naval/Oléo e Gás

R$ 4.307.171,21 R$ 1.055.108,81

R$ 8.556.576,62

99%

711%

Educação

R$ 3.372.722,66 R$ 1.167.157,06

R$ 2.623.765,94

-22%

125%

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes

R$ 2.009.624,00

R$ 437.673,82

R$ 2.427.891,81

21%

455%

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas

R$ 1.170.433,77

R$ 432.637,13

R$ 2.261.650,44

93%

423%

Atividades dos serviços de tecnologia da informação

R$ 1.104.054,66

R$ 372.341,78

R$ 1.652.408,28

50%

344%

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos

R$ 1.116.621,86

R$ 255.842,05

R$ 1.555.023,77

39%

508%

Serviços especializados para construção

R$ 1.022.254,37

R$ 769.812,71

R$ 1.187.744,21

16%

54%

R$ 1.168.006,60

-33%

-24%

Grupo
Atividades de atenção à saúde humana

Obras de infra-estrutura

2º Trimestre
2019

2º Trimestre
2020

R$ 1.752.886,22 R$ 1.530.997,54

2º Trimestre
2021

Transporte aquaviário

R$ 397.462,55

R$ 723.046,31

R$ 978.109,96

146%

35%

Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde

R$ 938.267,53

R$ 38.337,48

R$ 778.344,53

-17%

1930%

Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial

R$ 874.992,18

R$ 226.400,96

R$ 658.565,69

-25%

191%

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas

R$ 825.283,85

R$ 227.986,65

R$ 606.975,60

-26%

166%

Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de
saúde

R$ 771.220,14

R$ 412.772,69

R$ 572.455,97

-26%

39%

Transporte terrestre

R$ 1.272.578,70

R$ 61.058,16

R$ 470.838,17

-63%

671%

Regime de Caixa*
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Na Tabela 1 da página anterior, apresentamos o top 15 de

Em seguimento, ao examinar 2021 versus 2019, período

setores que mais contribuíram para arrecadação de ISS em

anterior à pandemia de Covid-19, percebe-se que o segundo

Niterói, no primeiro trimestre de 2021. Para fins de análise,

trimestre de 2021 superou consideralmente o desempenho

cotejamos com os valores recolhidos no mesmo período de

em sete setores no quesito recolhimento de ISS. Desses,

2020 e 2019.

destacamos: “Naval/Oléo e Gás”

Ao confrontar 2021 com 2020, constata-se que apenas o

(+99+); “Transporte

aquaviário” (+146%); e “Serviços de arquitetura e

setor “Obras de infra-estrutura” performou pior (-24%). Tal

engenharia, testes e análises técnicas” (+93%).

arrefecimento do setor não parece ser causado pela

Houve decréscimo de arrecadação nos oito demais

pandemia, uma vez que o declínio vem se manifestando

setores.

desde 2019 (-33%).
NOTAS EXPLICATIVAS:

Ainda na comparação entre o segundo trimestre de 2021 e

1.

de 2020, nota-se aumento expressivo dos seguintes setores,
no que se refere ao recolhimento de ISS: “Naval/Oléo e Gás”

2.

(+711%); “Seguros, resseguros, previdência complementar e
planos de saúde” (+1.930%); e “Manutenção, reparação e
instalação de máquinas e equipamentos” (+508%).

3.

4.

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas: design,
tradução, decoração de interiores, intermediação de serviços
(com destaque para agenciamento de embarcações)
corretagem.
Atividades de prestação de serviços de informação: serviços TI,
informática, internet e provedores.
Armazenamento e atividades auxiliares de transportes: carga e
descarga (principalmente portuária); concessionárias de ponte e
barcas; estacionamento; operação de terminais; armazéns.
Naval/Oléo e Gás: contemplam neste grupo as atividade de
“Fabricação de produtos de borracha e de material plástico” e
“Atividades de apoio à extração de minerais”.
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GRÁFICO 7
Comparativo Semestral da Arrecação de ISS em Niterói
Consolidado do Primeiro Semestre de 2019 - 2020 - 2021 | Todos os Segmentos Econômicos

De acordo com o Gráfico 7 ao lado, nota-se
que a arrecadação de ISS nos meses de
janeiro

a

junho/2021 registrou uma

variação positiva de +37,9% em relação ao
mesmo

R$148.946.465,10

período

do

ano

de

2020,

totalizando em quase R$ 149 milhões de

R$135.890.587,10

reais. Ao comparar os mesmos períodos de

R$107.991.244,40

2019

e

2020,

observamos

variação

negativa de -20,5%. Deve-se levar em
VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

conta que o primeiro semestre/2020

+ 37,9%

- 20,5%

abarcou os meses iniciais da pandemia da

Covid-19, quando medidas restritivas de
funcionamento de diversas atividades
1º1ºsemestre
Semestre2019
2019

1º
1ºsemestre
Semestre2020
2020

empresariais estavam em vigor.

1º
1º semestre
Semestre2021
2021
Regime de Caixa*
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GRÁFICO 8
Comparativo Mensal da Arrecação de ISS em Niterói

O Gráfico 8 mostra o consolidado mensal da

Consolidado mensal do primeiro semestre de 2021 | Todos os Segmentos Econômicos

arrecadação de ISS no primeiro semestre de
2021. Em análise, é possível verificar que o pior
R$ 83.398.106,48
1º trim 2021

desempenho do ano foi em maio/2021.

VARIAÇÃO

R$ 65.548.358,65

- 21,4%

2º trim 2021

Acompanhando esse comportamento, nota-se
que segundo trimestre (abril a junho) encolheu

em -21,4% quando comparado ao resultado do

R$ 33.711.344,23

primeiro (janeiro a março).

R$ 25.890.312,41
R$ 26.819.558,32

R$ 25.961.488,16

R$ 23.796.449,84

Para reduzir efeitos econômicos da pandemia, a
Prefeitura de Niterói suspendeu a cobrança de
ISS das empresas por dois meses, de modo que

R$ 12.767.312,17

não houve vencimento do imposto mensal em
Niterói entre abril e maio/2021, conforme
jan/21

fev/21

1º Trimestre 2021

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

Resolução Nº 01/SMF/2021.

2º Trimestre 2021
Regime de Caixa*
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COMPORTAMENTO
DO
MOVIMENTO ECONÔMICO
POR BAIRRO

MOVIMENTO ECONÔMICO DOS BAIRROS

N

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

Sobre Serviços (ISS) no segundo trimestre de 2021, considerando os bairros e os setores a que as empresas
contribuintes pertencem.

20

Os sete bairros mostrados no Gráfico 9, no

GRÁFICO 9
TOP 7 Bairro - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas por Bairro

quesito quantidade absoluta de emissão de

Consolidado de abril a junho de 2021 | Bairros que mais emitem NFs

notas fiscais em Niterói, compreendem 98,29%
dos documentos emitidos no período apurado
(segundo trimestre/2021) em toda a cidade.

818.279

A seguir, nos Gráficos 10 e 11, apresentamos os
setores mais significativos na composição dos
montantes absolutos de notas fiscais emitidas
o

expostos ao lado do Centro e de Icaraí.

Em tempo, anuncia-se que em Itaipu “Outras

310.521

atividades profissionais, científicas e técnicas”
171.041

equivalem a 45% do movimento econômico da
96.135
31.865

30.239

27.626

localidade. No Fonseca, “Atividades de atenção

à saúde humana” refletem 60,7% da dinâmica.
Centro

Icaraí

Itaipu

Fonseca

Piratininga

São Francisco

Santa Rosa

Regime de Competência*
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GRÁFICO 10 e 11
TOP 1 e 2 - Quantidade Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas por Bairro Segregado por Atividade
Consolidado de abril a junho de 2021 | Bairros que mais emitem NFs

Centro
Seguros, resseguros,
previdência complementar e
planos de saúde

22,60%

Armazenamento e
atividades auxiliares dos
transportes

Atividades de prestação de
serviços de informação

Icaraí

31,27%

Educação

o

28,23%

4,17%
7,50%

Armazenamento e
atividades auxiliares dos
transportes

8,44%

Educação

Atividades de atenção à
saúde humana

15,13%

Atividades de atenção à
saúde humana

8,47%

Outras atividades de
serviços pessoais

9,36%

13,32%

11,38%
11,29%

11,79%

17,04%

Ambos os gráficos utilizaram o Regime de Competência*
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O top sete de bairros de Niterói mencionados no
Gráfico 12, no quesito recolhimento de ISS,

GRÁFICO 12
TOP 7 Bairros - Arrecação de ISS em Niterói de Niterói

representa, conjuntamente, 96,79% dos valores

Consolidado de abril a junho de 2021 | Bairros que mais emitem NFs

recebidos pelo Tesouro Municipal no período
apurado (segundo trimestre/2021).

R$ 12.875.375,24

A seguir, nos Gráficos 13 e 14, apresentamos os
principais setores responsáveis pela composição
dos números ao lado, ou seja, as atividades

econômicas do Centro e de Icaraí que mais
pagam ISS ao Município.

R$ 6.964.972,46

Em tempo, anuncia-se que, no Barreto, a

o

atividade

R$ 1.236.675,64

Barreto

Fonseca

reparação

e

27,27% do ISS da localidade. No Fonseca,

R$ 1.096.742,41

R$ 1.859.409,35

Icaraí

“Manutenção,

instalação de máquinas e equipamentos” recolhe

R$ 1.295.955,98

Centro

de

Itaipu

R$ 893.978,90

São Francisco

Santa Rosa

“Atividades de atenção à saúde humana” são
responsáveis por 45,57% do ISS pago pelo bairro.
E, em Itaipu, “Atividades de atenção à saúde
humana” refletem 48,39% do ISS pago pelos

Regime de Caixa*

contribuintes da microrregião.
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GRÁFICO 13 e 14
TOP 1 e 2 - Bairros de Niterói em Recolhimento de ISS Segregado por Atividade
Consolidado de abril a junho de 2021 | Bairros que mais recolhem ISS

Icaraí

Centro

Atividades de atenção à
saúde humana

Atividades de atenção à
saúde humana

15,85%
Atividades dos serviços de
tecnologia da informação

Obras de infra-estrutura

52,03%

33,19%

34,41%

2,64%
3,28%

Educação

Armazenamento e
atividades auxiliares dos
transportes

o

7,31%

Atividades dos serviços de
tecnologia da informação

Educação

8,67%

6,05%

Atividades imobiliárias

10,23%

6,53%

11,21%
8,61%

Seguros, resseguros,
previdência complementar
e planos de saúde
Outros

Atividades auxiliares dos
serviços financeiros, seguros,
previdência complementar e
planos de saúde
Ambos os gráficos utilizaram o Regime de Caixa*
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