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RESUMO 

 

Todos os meses a Secretaria de Estado da Fazenda efetua os repasses de ICMS 
(Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e de serviços de 
transportes interestadual, intermunicipal e de comunicação) aos 75 municípios do 
Estado de Sergipe. Estes repasses contribuem significativamente para um aumento 
na participação das receitas destes territórios municipais. Como será visto, a 
participação de cada ente municipal nas receitas do ICMS está prevista na 
Constituição Federal e segue um dos princípios básicos de transferências de 
receitas que é o princípio da derivação. Assim, o presente estudo tem a proposta de 
investigar o ICMS como reflexo do desenvolvimento econômico dos municípios do 
estado de Sergipe. No primeiro capítulo é feita uma abordagem sobre a historicidade 
e as particularidades econômicas do tributo estadual ICMS. No segundo capítulo é 
mostrada a participação da arrecadação de ICMS do Estado de Sergipe em relação 
aos demais Estados do nordeste e do Brasil; como também são analisados os 
repasses de ICMS aos municípios do Estado de Sergipe e um ranking para verificar 
quais municípios recebem mais ICMS do que outros;  é utilizado o método de 
análise de correlação de Pearson para investigar até que ponto algumas variáveis 
explicitadas no modelo se relacionam ou não no desempenho da arrecadação do 
ICMS das unidades territoriais citadas.  No terceiro capítulo é mostrada a 
elasticidade renda do ICMS dos municípios sergipanos mostrando até que ponto o 
PIB explica a análise destes repasses. O quarto capítulo mostra a importância do 
tributo como fonte de receita corrente líquida para investimentos sociais dos 
respectivos municípios. Por último, são feitas as considerações finais, mostrando a 
relação dos repasses do imposto aos respectivos municípios sergipanos. Os 
resultados obtidos demonstraram que existe uma concentração de arrecadação de 
ICMS nas receitas de poucos municípios, que são os que possuem melhor 
desempenho econômico. São municípios cujo, o valor adicionado fiscal justificam o 
maior repasse da receita estadual.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: ICMS; Municípios; Valor Adicionado Fiscal; Sergipe, 
Desenvolvimento. 

 



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Each month the Department of Finance makes the transfers of ICMS ( Tax on 
circulation of goods and transport services interstate and intercity communication ) to 
75 municipalities of the state of Sergipe . These transfers contribute significantly to 
an increase in the share of revenues from municipal territories . As will be seen , the 
share of each municipal entity in GST revenue is expected in the Federal 
Constitution and follows one of the basic principles of income transfers is that the 
principle of derivation . Thus, the present study is to investigate the proposed GST as 
a reflection of economic development of the municipalities of the state of Sergipe . 
The first chapter presents a mapping on the historicity and economic particularities of 
the state tax ICMS. The second chapter shows the share of ICMS collection of 
Sergipe State in relation to other northeastern states and Brazil, but also analyzes 
the ICMS transfers to the municipalities of the State of Sergipe and ranking to 
determine which municipalities receive more GST than others, it is the method used 
Pearson correlation analysis to investigate the extent to which some explicit variables 
in the model are related or not performance of ICMS territorial units cited . The third 
chapter shows the income elasticity of the ICMS municipalities in Sergipe showing 
the extent to which GDP explains the analysis of these transfers . The fourth chapter 
shows the importance of the tax as a source of current revenues for social 
investments of the respective municipalities . Finally , concluding remarks are made , 
showing the relationship of the tax transfers to the respective municipalities in 
Sergipe . The results showed that there is a concentration of ICMS tax revenues of a 
few municipalities, which are the ones with better economic performance. 
Municipalities which are the value added tax justifies the largest transfer of state 
revenue. 
       
                  
KEYWORDS: ICMS; Municipalities, Value Added Tax; Sergipe State, Development. 
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INTRODUÇÃO 

Todos os meses a Secretaria de Estado da Fazenda efetua os repasses de 

ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação) aos 75 municípios do Estado de Sergipe. Estes repasses contribuem 

significativamente para um aumento na participação das receitas destes territórios 

municipais. 

Alguns municípios chegam a questionar porque em determinados períodos 

os repasses são maiores e em outros períodos não há um repasse na mesma 

proporção; ou porque determinado município recebe mais verbas em detrimento do 

outro. Como será visto, a participação de cada ente municipal nas receitas do ICMS 

está prevista na Constituição Federal e segue um dos princípios básicos de 

transferências de receitas que é o princípio da derivação. Neste caso, o valor 

adicionado fiscal é utilizado como o fator que concretiza a prática deste princípio. 

Diante dessa situação o objetivo principal deste estudo é investigar o ICMS 

como reflexo do desenvolvimento econômico dos municípios do estado de Sergipe. 

Também busca entender a concentração de receitas de poucos municípios em 

comparação à grande maioria dos municípios existentes neste estado. 

Desse modo, este estudo surge em virtude de se promover uma contribuição 

científica aos trabalhos executados pela Secretaria Estadual da Fazenda no que diz 

respeito aos repasses de ICMS como reflexo do desenvolvimento dos municípios 

sergipanos.  

A metodologia adotada neste trabalho é a analítico-descritiva abordando 

uma análise dos dados relativos à arrecadação e distribuição de ICMS aos 

municípios sergipanos mostrando ser esta um reflexo do desenvolvimento destes.  

Também foi feito um estudo científico sobre a fundamentação teórica em 

bibliografias consultadas referentes ao tema em destaque. Foram utilizados 

instrumentais de ciências estatísticas a exemplo da análise de correlação de 

Pearson, e de métodos quantitativos buscando uma explicação para o desempenho 

do ICMS como uma variável a ser explicada, pela relação com outras variáveis que 

possam ou não ter alguma relação com a arrecadação do referido tributo. 
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Por conseguinte, este trabalho está dividido nesta introdução e em mais 

cinco capítulos. 

No primeiro capítulo serão feitas algumas considerações teóricas 

enfatizando a historicidade e as particularidades econômicas do tributo estadual 

ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação) mostrando que ele é um imposto arrecadado de forma indireta (os 

contribuintes abatem o imposto do consumidor final e recolhem ao Estado); é não 

cumulativo porque o imposto cobrado em uma operação deve ser deduzido na 

operação subsequente; é um tributo fiscal porque o Estado o arrecada para cobrir os 

seus gastos; e é cobrado por dentro porque o valor do imposto já vem embutido no 

valor da mercadoria, e tópicos sobre desenvolvimento econômico e ICMS. 

No segundo capítulo é mostrada a participação da arrecadação de ICMS do 

Estado de Sergipe em relação aos demais Estados do nordeste e do Brasil; fazendo 

uma comparação do quanto o estado arrecada e qual a sua colocação em nível 

regional e em nível nacional. Por outro lado será visto também a participação de 

cada estado da federação no âmbito da arrecadação do ICMS nacional. São 

analisados os repasses de ICMS aos municípios do Estado de Sergipe, destacando 

a participação constitucional das receitas dos territórios municipais evidenciando a 

cota dos municípios na distribuição das receitas; bem como, é feita uma verificação 

no processo dos mecanismos utilizados nos cálculos para os efetivos repasses, aí 

destacando-se o valor adicionado fiscal que serve de índice-base para a apuração e 

distribuição dos recursos aos municípios. Assim, um ranking serve para verificar 

quais municípios recebem mais ICMS do que outros. Através do quadro que se 

coloca é possível visualizar quem mais recebe receitas de ICMS durante o período 

considerado. Também, neste capítulo é utilizado o método de análise de correlação 

de Pearson para investigar o grau de relacionamento entre algumas variáveis 

explicitadas no modelo com o desempenho da arrecadação do ICMS das unidades 

territoriais citadas.   

No terceiro capítulo, são analisados os resultados da elasticidade renda do 

ICMS mostrando que em Sergipe ela é inelástica, ou seja, o aumento da 

arrecadação do ICMS varia percentualmente em uma proporção menor que o 

aumento do produto interno bruto dos municípios. 
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O quarto capítulo mostra a importância dos repasses do ICMS como receita 

que reflete no desenvolvimento dos municípios sergipanos fazendo um comparativo 

com receitas a exemplo do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), FUNDEB 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), dentre outras. 

Analisando o ICMS como uma receita não vinculada, discricionária que pode ser 

usada pelos municípios como fonte de recursos para investimentos sociais. 

O quinto capítulo fará as considerações finais sobre o trabalho em destaque, 

com foco no que foi discutido no transcorrer do estudo, onde mostra os reflexos dos 

repasses do imposto aos respectivos municípios sergipanos. 
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1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

Neste capitulo serão abordados a historicidade do ICMS mostrando a sua 

evolução a partir do IVC e do ICM, como também a importância do principio da não-

cumulatividade na estrutura deste imposto. A seguir são analisadas as 

particularidades econômicas do tributo mostrando que ele é cobrado de forma 

indireta, por dentro e é um tributo fiscal e por último é feita uma relação entre 

desenvolvimento econômicos e ICMS.  

 

  

1.1 Historicidade do ICMS  

Até o início da década de 30, o principal imposto que incidia sobre as vendas 

era o IVC (Imposto sobre Vendas e Consignações) que era de competência federal, 

ou seja, a fiscalização e a competência para a arrecadação do tributo pertenciam a 

União. Contudo, com a promulgação da Constituição de 1934, houve algumas 

mudanças e os Estados passaram a ter uma maior autonomia em termos 

econômicos e tributários; uma destas mudanças foi o fato do IVC deixar de ser única 

e exclusivamente de competência do governo federal para se transformar em 

fiscalização e arrecadação próprias dos governos estaduais. O artigo 8º da 

respectiva Constituição dizia que: 

 

Art. 8º - Também compete privativamente aos Estados. 
I – Decretar impostos sobre: 
e) Vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores, 
inclusive os industriais, ficando isenta a primeira operação do 
pequeno produtor como tal definido na lei estadual. 

 

Assim, de acordo com Varsano (1997, p.03): 

 

“A constituição de 1934 e diversas leis desta época promoveram 
importantes alterações na estrutura tributária do país, deixando-o em 
condições de ingressar na fase seguinte da evolução dos sistemas 
tributários, aquela em que predominam os impostos internos sobre 
os produtos. As principais modificações ocorreram nas órbitas 
estadual e municipal”. 
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Uma das características do IVC é que ele era um imposto cobrado em 

cascata, ou seja, o valor do imposto incidia em todas as operações de vendas dos 

produtos. Neste caso, se um produto fosse comprado e revendido n vezes, por n 

vezes incidiria o imposto sem haver a dedução do que foi pago anteriormente. A 

única exceção era a isenção concedida na venda do pequeno produtor quando 

definida em lei estadual. Supondo que uma firma B comprasse um produto no valor 

100 unidades monetárias (U.M.) a uma indústria A e no tributo incidisse uma 

alíquota no valor de 10% do imposto igual a 10 U.M; ao revender o produto por 120 

U.M. a uma firma C, a firma B recolheria ao Estado, aplicando a mesma alíquota, o 

valor de 12 U.M do imposto sem abater o que fora pago anteriormente. O mesmo 

aconteceria com a firma C, caso revendesse o produto a um comprador D por 130 

U.M incidindo a mesma alíquota de 10%, ele pagaria ao Estado 13 U.M. sem 

também abater o que fora pago anteriormente de imposto, embutido no valor do 

bem, na hora da compra. Esta particularidade do IVC dava a ele uma característica 

de imposto cobrado em cascata, isto é, ele era recolhido em todas as etapas do ciclo 

de vendas sem poder reduzir o montante do tributo que fora pago a priori em função 

da compra do produto. 

Devido a estes fatores foi instituído o ICM (Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias) através da Emenda Constitucional Nº 18/65. 

Inicialmente, este tributo foi desenvolvido para que fosse implantado e ficasse na 

competência de arrecadação dos municípios brasileiros, substituindo um antigo 

imposto denominado Imposto sobre indústrias e profissões que era cobrado 

anteriormente.  

O pensamento inicial dos legisladores era proporcionar uma maior 

autonomia aos entes municipais no que concerne ao aumento da arrecadação 

tributária destes. Embora, a emenda estivesse aprovada, seria necessário esperar o 

princípio “vacatio legis” que é o tempo que se leva entre o momento em que a lei foi 

aprovada até o momento em que ela passa definitivamente a vigorar na legislação 

pátria. Entretanto, o texto que passou a vigorar na Constituição de 1967 dizia o 

seguinte “do produto de arrecadação do ICM 80% caberá aos estados e 20% aos 

municípios”. (Art. 24, §7º, CF 1967). Desse modo, o tributo que teria toda a sua 

arrecadação voltada para os municípios foi rateado entre municípios e Estados. 

A característica principal deste imposto é que ele não teria a cumulatividade, 

assim:  
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“O imposto sobre circulação de mercadorias é não-cumulativo, 
abatendo-se, em cada operação, nos termos do disposto em lei, o 
montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado, e 
não incidirá sobre produtos industrializados e outros que a lei 
determinar, destinados ao exterior. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
1967, Art. 24,§ 5º).  

 

O princípio da não-cumulatividade do ICMS será discutido na seção 

seguinte. 

O ICMS substituiu o ICM e o seu texto está previsto na Carta magna, art. 

155, II, que diz:  

“Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 

O respectivo imposto, antes ICM, agregou outros tributos de competência 

extra-estadual para fazer parte da sua base de cálculo. Os impostos agregados e 

que posteriormente foram extintos incidiam sobre os minerais, sobre as 

comunicações, sobre as prestações de serviços de transportes além das fronteiras 

dos municípios, sobre combustíveis e lubrificantes e sobre a energia elétrica que 

passaram a fazer parte da base de cálculo do ICMS. Também foi mantido o princípio 

da não cumulatividade para abater o imposto nas operações subsequentes. 

 

 

1.2 O Princípio da Não Cumulatividade 

O ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação) anteriormente denominado ICM (Imposto Sobre Operações relativas 

à Circulação de Mercadorias) substituiu um antigo tributo sobre as vendas chamado 

IVC (Imposto Sobre Vendas e Consignações). O IVC possuía uma característica que 

era a tributação em cascata, isto é, a cada operação de venda ou consignação, o 

contribuinte pagava o imposto mesmo que este já fosse pago anteriormente. 
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Para corrigir esta disparidade surgiu com o advento do ICM e depois do 

ICMS, o princípio da Não-Cumulatividade que ficou definido pela nova Constituição 

no art. 155, parágrafo 2º, inciso I, aonde diz que: 

 
“O ICMS será não-cumulativo compensando-se o que for devido em 
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou 
outro Estado ou pelo Distrito Federal”. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
1988)  

 

A lei do ICMS é a lei complementar nº 87/96; no Estado de Sergipe a lei 

estadual que rege o respectivo imposto é a lei nº 3.796/96 que está em sintonia com 

a Constituição e com a lei complementar citada acima e em todas estas leis o 

princípio da não-cumulatividade se constitui como um dos principais alicerces do 

ICMS.  

 

1.2.1 A atuação prática do princípio da não-cumulatividade   

Segundo Machado (1999) pelo Princípio da Não-Cumulatividade o imposto 

não pode ser cobrado em cascata, isto é, deve ser abatido nas operações 

subsequentes. Um exemplo prático deste assunto acontece da seguinte forma: 

Uma empresa comercial X que possui inscrição no Estado de São Paulo, 

vende 100 televisores no valor de R$ 100.000,00 (já inclusos demais custos como 

fretes, seguros) à empresa Y inscrita no Estado da Bahia através da nota fiscal nº 

001 e aplica uma alíquota de 7%, destacando o imposto no valor de R$ 7.000,00.  

A empresa Y da Bahia ao pagar R$ 100.000,00 nos produtos, também está 

pagando R$ 7.000,00 de ICMS que já vem embutido no valor da mercadoria. 

Posteriormente, a firma Y acrescenta uma margem de lucro de 10% sobre os 

produtos e revende os 100 televisores ao preço de R$ 110.000,00 à empresa Z 

(inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe) aplicando a alíquota 

para a respectiva operação que é de 12%. A empresa Y emite a nota fiscal nº 002 e 

destaca o imposto no valor de R$ 13.200,00 relativo ao ICMS. É aí, que entra a 

atuação do princípio da não-cumulatividade do ICMS; porque se não houvesse este 

princípio, a empresa Y pagaria R$ 7.000,00 fruto da primeira operação de compra 

junto à empresa de São Paulo e pagaria mais R$ 13.200,00 referente à revenda da 

mercadoria para o Estado de Sergipe.  
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Assim, pelo Princípio da Não-Cumulatividade, quando a empresa Y comprou 

os produtos e pagou R$ 7.000,00 de ICMS já incluso no valor da nota fiscal, ela 

passou a ter um crédito junto ao Estado no valor de R$ 7.000,00. Entretanto, quando 

ela revendeu os produtos à empresa Z no Estado de Sergipe, o valor destacado na 

nota fiscal nº 002 de R$ 13.200,00 passa a ser um débito para a empresa Y da 

Bahia, e o valor a recolher aos cofres do Estado pela empresa Y é justamente a 

diferença entre o débito e o crédito que é de R$ 13.200,00 menos R$ 7.000,00 que é 

igual a R$ 6.200,00 que é o valor que a empresa Y, via de regra, vai recolher ou 

pagar ao Fisco do Estado da Bahia. 

Do mesmo modo, a empresa Z do Estado de Sergipe decide vender todos 

os produtos ao preço de R$ 120.000,00 à empresa K também inscrita neste Estado. 

Sabendo-se que a alíquota para a respectiva operação é de 17% a firma Z emite a 

nota fiscal nº 003 e destaca de ICMS o valor de R$ 20.400,00. Como na compra 

junto à empresa Y da Bahia, a empresa Z pagou de ICMS o valor de R$ 13.200,00 

gerando um crédito de mesmo valor, o imposto a pagar pela empresa Z ao Fisco de 

Sergipe será a diferença entre o débito que é igual ao ICMS destacado na venda, 

menos o crédito que foi o ICMS destacado na compra, ou seja, R$ 20.400,00 menos 

R$ 13.200,00 que é igual a R$ 7.200,00 e será o valor recolhido ao erário do Estado 

de Sergipe. Este sistema continua sucessivamente até quando, finalmente, os 

produtos chegam ao consumidor final encerrando o ciclo de operações. 

Desse modo, o Princípio da Não-Cumulatividade do ICMS preenche uma 

lacuna que é justamente retificar a tributação cumulativa relativa às vendas, outrora 

vigente. Por outro lado tal princípio encontra-se legalmente embasado na 

Constituição Federal, na lei complementar nº 87/96 e na Lei 3796/96 do Estado de 

Sergipe. 

 

 

1.3 Particularidades Econômicas do Tributo 

O ICMS é instituído no Estado de Sergipe pela lei 3.796 de 26 de dezembro 

de 1996. Conforme Sampaio (2005) este imposto, tanto quanto o IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados) incide sobre o Valor Agregado e detém algumas 
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particularidades. Por exemplo, é um tributo arrecadado de forma indireta; fiscal e 

cobrado por dentro. 

Antes de entrar nestes conceitos, conceituam-se também as receitas 

próprias e as receitas de transferências. As receitas próprias são os ingressos de 

recursos provenientes das atividades do Estado para aplicação em despesas 

visando atingir os objetivos para as realizações de programas governamentais que 

atendam aos interesses da sociedade. As transferências são os recursos oriundos 

de outros órgãos ou entidades que são transferidos a título de convênios; por 

exemplo, entre União, estados e municípios. Para o Estado de Sergipe, a 

arrecadação de ICMS se constitui em uma receita própria, enquanto que o FPE 

(Fundo de Participação dos Estados) é uma receita que é transferida da União para 

os estados, inclusive o Estado sergipano. 

De acordo com a Lei nº 5.172/66 do Código Tributário Nacional os tributos 

se dividem em: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Assim, os impostos são 

uma especificidade do gênero tributo, e é definido no artigo 16 do CTN como sendo 

um “tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”.  

 

“O imposto é a quantia em dinheiro legalmente exigida pelo poder 
público, que deverá ser pago pela pessoa física ou jurídica a fim de 
atender às despesas feitas em virtude do interesse comum, sem 
levar em conta vantagens de ordem pessoal ou particular”. (PNEF 
2009, p.24) 

 

As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

(LEI Nº 5.172/66, ART. 77 DO CTN).  

Considerando o artigo 81 do CTN  verifica-se que a contribuição de melhoria 

cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no 

âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de 

obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a 

despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar 

para cada imóvel beneficiado.  
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O ICMS é cobrado de forma indireta porque o Estado arrecada o imposto 

das empresas, e estas repassam o tributo para os consumidores. Assim, a cobrança 

de forma indireta se dá porque os consumidores recolhem indiretamente o imposto 

ao Estado; desse modo, estes são os contribuintes de fato, enquanto que as 

empresas são os contribuintes de direito. Diferente do imposto de renda que é 

cobrado de forma direta dos contribuintes. 

O ICMS é classificado como um tributo fiscal, porque serve para arrecadar 

recursos para que o Estado possa financiar ou cobrir os seus gastos. Há outras 

categorias de tributos que são considerados parafiscais e extrafiscais. As 

contribuições de classes são consideradas contribuições ou tributos parafiscais, 

porque elas atendem a determinados segmentos da sociedade que não estão 

vinculados diretamente ao setor público; enquanto que as taxações usadas para 

corrigir alguma externalidade são denominadas tributos extrafiscais. O pagamento 

das anuidades da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia), CORECON (Conselho Regional de 

Economia), etc. é considerado tributo parafiscal, enquanto que o pagamento do 

imposto de Exportação é um exemplo de tributo extrafiscal. 

Outra particularidade é que o imposto pode ser cobrado por dentro e por 

fora. O cálculo do imposto por dentro embute o seu preço na base de cálculo do 

valor dos produtos enquanto que no cálculo do imposto por fora o montante 

destacado na documentação fiscal não é computado na base de cálculo do valor das 

mercadorias. 

Suponha que a alíquota tributária (t) é de 20% e a base tributária (B) 

referente ao valor tributário do produto (sem que houvesse antes alguma cobrança 

de impostos sobre a base tributada) é de 100 unidades monetárias (U.M). Quando o 

valor é calculado por dentro, a alíquota (t) incide sobre o preço (p) do produto e o 

valor do imposto entra na base de cálculo do valor do tributo. Nesse caso, o preço 

do produto é igual à base de cálculo mais a tributação. Ou seja, P=B+T e T=tp. 

Sendo a tributação igual à alíquota sobre o preço do produto, então P=B/(1-t) que é 

igual ao cálculo do imposto cobrado por dentro. Adicionando valores para B=100,00 

e t=20%, P será igual a 125,00. Nesse exemplo, a alíquota do imposto é aplicada no 

preço do produto que já inclui o próprio valor da tributação. 

Quando o imposto é cobrado por fora, a alíquota(t) não mais recai sobre o 

preço do produto e o valor do imposto não é devido na base de cálculo do valor 
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tributário. Isto é, o valor do tributo é igual á alíquota (t) sobre o valor da base de 

cálculo B e não sobre o valor de P como visto anteriormente. Assim, T= t. B, e como 

o preço é P= B+T, então fica P=B. (1+t).  Colocando os dados numéricos do 

exemplo anterior, observa-se que p=100. (1+0,20) e como resultado P=120,00. 

Diferente do resultado anterior quando P=125,00. (GIAMBIAGI e ALÉM, 1999).  

Na prática pode-se salientar que o ICMS é um imposto cobrado por dentro e 

o IPI é calculado por fora, pois o seu valor destacado não é computado no preço 

total do produto e sim no valor total da nota fiscal. Neste caso, estabelece o que 

impera a Lei nº 3.796/96, art.11§ 1º integra a base de cálculo do ICMS: o montante 

do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de 

controle. 

 

 

1.4 Desenvolvimento Econômico e ICMS  

Como se sabe no Brasil o tributo é a principal fonte de financiamento 

sustentável das atividades estaduais. Através da cobrança de impostos o Estado 

tem recursos para garantir a distribuição de renda e induzir o desenvolvimento social 

do país, agindo assim de maneira a diminuir as diferenças regionais. 

Tem-se no ICMS, o maior tributo do Brasil. Considerando informações 

disponibilizadas pelo Confederação Nacional dos Municípios (2012) nenhum outro 

tributo, nem mesmo de cunho federal apresenta uma arrecadação tão significativa 

quanto este tributo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
            
            Gráfico 1 – Arrecadação nacional de ICMS (bilhões) 
              Fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (2012, p.07) 
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Conforme pode ser observado no gráfico 1, a arrecadação do ICMS no ano 

de 2011 foi de R$ 304 bilhões, que segundo dados da Confederação Nacional dos 

Municípios (2012) representou um montante quatro vezes mais do que o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), transferência de impostos que custeia as 

despesas e a administração municipal.  

Em se tratando de Sergipe, considerando os dados do Tesouro Nacional 

(2013) foram repassados via transferência em 2011 de FPM R$106.662.292,16 

enquanto de ICMS R$232.161.074,93. 56, ou seja, mais que o dobro. 

Com a federalização, movimento que favoreceu a descentralização política 

dos poderes da União, os estados e municípios passaram a obter uma maior 

participação na arrecadação e no aumento na base de incidência dos impostos de 

competência própria, o que aumentou a autonomia dos mesmos para deliberar 

sobre assuntos fiscais. Trata-se de um significativo crescimento nos recursos fiscais, 

tanto em termos absolutos quanto em relação ao PIB, tornados disponíveis para os 

municípios, especialmente em relação aos recursos dos estados e da União. 

A descentralização favoreceu ao crescimento no número de pequenos 

municípios, baseados no que Gomes (2000) caracteriza como sendo municípios 

baseados na “economia sem produção”, ou seja, uma economia onde a principal 

fonte de geração de renda tem origem principalmente nos repasses financeiros dos 

Estados e da União e da cota de repasses do ICMS aos municípios dentre outros 

repasses de valores fiscais. 

É claro que não em todos os estados o ICMS tem a mesma arrecadação. 

Destaca-se que para o Estado de São Paulo, o ICMS é a maior fonte de recursos 

financeiros para suprir às necessidades da população. Em se tratando de Sergipe, 

conforme dados disponibilizados pelo CONFAZ (2012), a arrecadação do ICMS no 

estado no ano de 2012 superou a marca de R$ 2 bilhões, sendo o maior montante já 

arrecadado em 15 anos. Dentre os municípios sergipanos Aracaju é o que mais 

arrecada ICMS. 

 Verifica-se com esses repasses a implementação de políticas de 

infraestrutura cujo foco está na promoção de garantir a melhora no nível de vida da 

população. Elas são baseadas nos serviços de distribuição de energia, acesso à 

água, organização dos transportes, assim como a implantação de políticas sociais 

que contribuem como fonte de distribuição de renda a exemplo dos programas bolsa 
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família, bolsa alimentação, renda mínima, educação, saúde, dentre outras. (GOMES, 

2000) 

Assim, o ICMS passa a ser um imposto redistributivo das riquezas 

econômicas do país, que para muitos dos pequenos municípios que não apresentam 

uma base produtiva considerada sólida, se constitui numa fonte secundária de 

arrecadação. Juntamente com os repasses do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), que se apresentam como a principal fonte de renda, os valores do 

ICMS representam fomentadores do desenvolvimento municipal, embora estudiosos 

considerem que até os dias atuais não aconteceu o esperado desenvolvimento 

econômico com os repasses financeiros, devido aos gastos com o legislativo e 

funcionalismo. 

Conforme Lima e Lima (2010) com a falta de políticas nacionais de 

desenvolvimento regional, muitos estados vêm se utilizando do ICMS com fins de 

instrumento de política fiscal ao elaborar programas estaduais de estímulo ao 

investimento e à indústria local, baseados na oferta de incentivos diversos, em geral 

de natureza financeiro-fiscal, que resultam na redução ou devolução parcial do ICMS 

a ser recolhido. A ideia é utilizar os benefícios fiscais a fim de promover o 

crescimento industrial local. Trata-se de uma estratégia que tem gerado disputas e 

controvérsias, identificada como “guerra fiscal” 1. 

 
[...] O uso de recursos públicos para estímulo ao investimento 
privado só se justifica caso existam externalidades que criem 
divergências entre custos (ou benefícios) privados e sociais. [...] A 
concessão do incentivo aumente o bem-estar da população da 
unidade. Só faz sentido utilizar recursos públicos para estimular 
empreendimentos que venham a gerar uma adição — que não 
existiria na ausência do incentivo — à renda futura dos residentes, 
que seja maior que o valor por eles atribuído ao bem cuja provisão 
pública se reduziu ou deixou de existir. (VARSANO, 1996 p.04) 

 

Dentre os retornos da arrecadação do ICMS está à previsão de serviços de 

educação, saúde, infraestrutura e demais outros entendidos como insumos do 

processo produtivo ou do equilíbrio fiscal, que geram a estabilidade 

macroeconômica do município. Verifica-se que os critérios de rateios dos valores do 

                                                 
1
 Lagemann (1995, p. 12 apud Lima e Lima 2010, p.560) caracteriza como sendo “o processo de 

competição interjurisdicional, operada pela adoção de medidas de caráter fiscal que afetam a base 
tributária das demais unidades de governo e dessa forma trazem vantagens e/ou desvantagens 
diferenciais ao bem estar dos cidadãos da territorialidade envolvida, ainda que possam estar em 
conflito com os interesses da nação”.  
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ICMS priorizam indicadores socioambientais e equilíbrio na distribuição desses 

recursos. O raciocínio visa favorecer os municípios que se comprometerem e, 

efetivamente, obtiverem melhoras nos indicadores de educação, saúde e meio 

ambiente.  

Seria o desenvolvimento baseado nas concepções de Furtado (1974, p.75) 

onde acontece um “aumento do fluxo de renda real”, que seria o mesmo que [...] 

“incremento na quantidade de bens e serviços por unidade de tempo à disposição de 

determinada coletividade”. Ainda considerando as idéias de Furtado (1974) o 

crescimento econômico nada mais é do que uma simples variação quantitativa do 

produto. Desenvolver é promover mudanças qualitativas no modo de vida das 

pessoas, nas instituições e nas estruturas produtivas, é o mesmo que suprir as 

necessidades fundamentais da coletividade.  

O preconizado desenvolvimento econômico nada mais é para Furtado 

(1974, p.75) “um simples mito”, pois se busca alcançar objetivos abstratos como 

investimentos, as exportações e o crescimento, o que termina por desviar as 

atenções de fatores mais importantes, baseados nas necessidades fundamentais 

da coletividade e das possibilidades que abrem ao homem os avanços da 

ciência. 
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2 OS REPASSES DO ICMS 

Neste capítulo são analisados os repasses do ICMS no que concerne à 

arrecadação do ICMS do estado de Sergipe em relação aos estados do nordeste e 

do Brasil. Mostra a arrecadação do ICMS e a posição dos respectivos estados em 

relação à arrecadação da receita tributária do ICMS brasileiro. Analisa os repasses 

de ICMS aos municípios sergipanos e demonstra a distribuição espacial dos 

repasses do ICMS no estado de Sergipe. Também é feita uma análise da receita 

corrente liquida caracterizando os tributos que mais se destacam dentro do calculo 

da respectiva receita. Logo após é feito um ranking e uma análise de correlação do 

ICMS dos municípios.    

 

    

2.1 A Arrecadação do ICMS do Estado de Sergipe em Relação aos Estados do 

Nordeste e do Brasil 

Esta seção visa observar a posição relativa do estado de Sergipe em relação 

aos demais estados do nordeste e do Brasil, no que diz respeito à arrecadação do 

ICMS fazendo um comparativo percentual de cada estado em relação ao total 

arrecadado; como também classificando a ordem dos estados que mais 

arrecadaram ICMS em termos de receita nacional. 

Os dados da tabela 1 mostram a evolução da arrecadação de cada Estado 

durante o período do ano de 2005 até o ano de 2009. 

 

Tabela 1 - Arrecadação do ICMS dos estados 

ARRECADAÇÃO DO ICMS DO BRASIL POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
Valores Correntes- R$ mil 

UF PERÍODO 
  

 
2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL ÍNDICE % 

ACRE 331.512 360.904 391.857 400.292 429.221 1.913.786 0,19782 

AMAPÁ 240.529 287.868 313.439 353.147 417.908 1.612.891 0,16672 

AMAZONAS 3.002.409 3.359.632 3.712.040 4.619.595 4.378.853 19.072.529 1,97147 

PARÁ  2.851.873 3.308.268 3.666.973 4.182.093 4.530.126 18.539.333 1,91635 

RONDÔNIA 1.243.724 1.332.706 1.441.555 1.674.607 1.783.231 7.475.823 0,77275 

RORAIMA  184.571 221.393 269.158 300.763 350.982 1.326.867 0,13715 
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Fonte: Ministério da Fazenda; CONFAZ; COTEPE 
 
 
 

Observando os números da tabela 2 com base nos dados da tabela 1 no 

período de 2005 a 2009 em termos percentuais é possível observar a classificação 

de cada unidade da Federação. 

 

 

Tabela 2 - Posição dos estados em relação à arrecadação da receita tributária 
do ICMS brasileiro – período (2005-2009) 

TOCANTINS 675.782 722.275 788.432 915.704 938.135 4.040.328 0,41764 

ALAGOAS  1.100.364 1.281.320 1.401.858 1.614.352 1.697.015 7.094.909 0,73338 

BAHIA 7.830.843 8.604.177 8.940.621 10.238.561 10.142.840 45.757.042 4,72977 

CEARÁ 3.144.615 3.755.799 3.917.618 4.719.283 5.134.390 20.671.705 2,13677 

MARANHÃO  1.464.279 1.827.931 2.003.109 2.350.325 2.514.517 10.160.161 1,05022 

PARAÍBA 1.336.562 1.532.786 1.677.914 1.927.353 2.100.909 8.575.524 0,88643 

PERNAMBUCO 4.313.803 4.864.103 5.415.683 6.208.668 6.866.445 27.668.702 2,86003 

PIAUÍ 902.277 1.068.986 1.176.108 1.402.557 1.587.309 6.137.237 0,63439 

R.G. NORTE 1.616.466 1.913.542 2.006.233 2.256.485 2.417.496 10.210.222 1,0554 

SERGIPE 1.010.710 1.146.646 1.204.150 1.340.654 1.431.626 6.133.786 0,63403 

ESPÍRITO STO 4.635.617 5.091.607 5.878.468 7.001.267 6.670.459 29.277.418 3,02632 

MINAS GERAIS 15.637.857 17.018.047 19.933.203 23.214.306 22.348.797 98.152.210 10,14569 

RIO  JANEIRO 13.396.583 14.804.974 15.671.288 17.835.540 19.100.299 80.808.684 8,35295 

SÃO PAULO 51.001.254 57.788.447 63.192.391 76.321.581 78.572.177 326.875.850 33,78816 

PARANÁ 8.759.645 9.263.658 10.085.503 11.766.971 12.335.639 52.211.416 5,39693 

R.G.DO SUL 11.382.938 11.813.299 12.257.685 14.825.154 15.086.671 65.365.747 6,75666 

S. CATARINA 5.829.455 6.168.785 6.822.626 7.943.664 8.528.362 35.292.892 3,64812 

D. FEDERAL 2.935.715 3.316.432 3.459.015 3.949.062 3.995.036 17.655.260 1,82497 

GOIÁS 4.223.690 4.698.622 5.230.965 6.143.391 6.717.040 27.013.708 2,79232 

M. GROSSO 3.444.403 3.496.669 3.886.764 4.736.302 5.016.124 20.580.262 2,12732 

M.G. DO SUL 2.666.872 3.009.798 3.500.612 4.346.913 4.278.743 17.802.938 1,84024 

TOTAL 155.164.348 172.058.674 188.245.268 222.588.590 229.370.350 967.427.230 
 

ORDEM U.F. % 

1º São Paulo 33,78 
2º Minas Gerais 10,14 
3º Rio de Janeiro 8,35 
4º Rio Grande do sul 6,75 
5º Paraná 5,39 
6º Bahia 4,72 
7º Santa Catarina 3,64 
8º Espírito Santo 3,02 
9º Pernambuco 2,86 
10º Goiás 2,79 
11º Ceará 2,13 
12º Mato Grosso 2,12 
13º Amazonas 1,97 
14º Pará 1,91 
15º Mato Grosso do Sul 1,84 
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                                   Fonte: Ministério da Fazenda; CONFAZ; COTEPE  
 
 

 

Dados observados na tabela 2 demonstram que São Paulo é o estado que 

mais arrecada ICMS, o que equivale a 33,78% do total arrecadado nacionalmente, 

seguido por Minas Gerais, 10,14%; Rio de Janeiro, 8,35%; e Rio Grande do Sul com 

6,75%. 

O estado nordestino melhor colocado em relação à arrecadação de ICMS no 

período considerado é o estado da Bahia que vem em 6º lugar com 4,72% da receita 

nacional, seguido pelo estado de Pernambuco em 9º lugar com 2,86% e o Ceará em 

11º lugar com 2,13% da receita arrecadada nacionalmente. 

Observa-se também, que os quatro estados da região sudeste estão entre 

as Unidades que mais arrecadaram ICMS no Brasil, tanto quanto os três estados do 

Sul. Percebe-se de antemão que há uma grande concentração de receitas de ICMS 

nos estados do Sul e do Sudeste brasileiro. 

Já o estado de Sergipe, ocupa a 23ª posição em nível nacional, superando 

os estados do Tocantins, do Acre, do Amapá e de Roraima, com 0,63 % do total da 

arrecadação do ICMS nacional. Em nível de Nordeste, o estado sergipano ocupa o 

9º lugar em termos de arrecadação. Contudo, percebe-se que as arrecadações de 

Sergipe e do Piauí estão bem próximas, ao passo que no período (2005-2007) a 

receita de ICMS deste estado era maior que a participação piauiense. Ressalta-se 

aqui o estado da Bahia como o primeiro colocado seguido de Pernambuco, Ceará, 

Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Piauí e Sergipe. 

No que diz respeito à relação ICMS e PIB (Produto Interno Bruto) dos 

estados, a tabela 3 abaixo segue com os indicativos tomando como referência o ano 

de 2008; através desta amostragem percebe-se a carga tributária do ICMS em 

relação à produção total de cada unidade da Federação no respectivo ano. 

16º Distrito Federal 1,82 
17º Rio Grande do Norte 1,05 
18º Maranhão 1,05 
19º Paraíba 0,88 
20º Rondônia 0,77 
21º Alagoas 0,73 
22º Piauí 0,63 
23º Sergipe 0,63 
24º Tocantins 0,41 
25º Acre 0,19 
26º Amapá 0,16 
27º Roraima 0,13 
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        Tabela 3 – Relação ICMS/ PIB dos estados brasileiros no ano de 2008 

ESTADOS 
ICMS 

Valores em R$ mil 
PIB 

Valores em R$ mil 
Relação 

ICMS/PIB 

Acre 498.744*   

Alagoas 2.453.754   

Amapá 695.976   

Amazonas 6.500.920*   

Bahia 14.442.791   

Ceará 7.646.410   

Distrito Federal 5.693.957*   

Espírito Santo 9.222.390   

Goiás 11.369.285   

Maranhão 3.858.928   

Mato Grosso 6.708.830   

Mato Grosso do Sul 6.005.121   

Minas Gerais 32.100.033   

Pará 6.266.122   

Paraíba 3.248.745   

Paraná 17.859.740   

Pernambuco 10.601.777   

Piauí 2.395.316   

Rio de Janeiro 25.466.802*   

Rio Grande do Norte 3.690.518   

Rio Grande do Sul 21.378.209*   

Rondônia 2.623.797   

Roraima 417.149   

Santa Catarina 12.719.389*   

São Paulo 109.103.539*   

Sergipe 2.301.428   

Tocantins 1.491.368   

TOTAL 326.761.039*   

 Fonte: IBGE; Ministério da Fazenda; Secretaria de Estado da Fazenda  
 Fonte: Secretaria de Fazenda, Finanças ou Tributação 

   Última Atualização: 28/6/2013  
   (*) Valor Provisório 

           

Este tópico serve para mostrar a relação ICMS/PIB dos estados, isto é, 

mostrar qual a magnitude do impacto do ICMS em relação ao produto interno bruto 

de cada unidade da federação no ano de 2008. 

A relação ICMS/PIB dos estados, ou seja, a carga tributária do imposto em 

relação a cada estado, mostra que o estado que mais taxou a produção em relação 

a este tributo foi o estado do Mato Grosso do Sul com 13,114%, tendo o 17º  melhor 

PIB no cenário nacional. Sendo a 11ª economia da Federação brasileira, o Espírito 

Santo foi o 2º estado que mais cobrou ICMS em relação ao PIB com 10,020% do 

total. Quem menos taxou os contribuintes em termos de ICMS sobre o PIB foi o 

Distrito Federal com 3,358% do total e ocupou o 8º lugar em termos de produto 

interno bruto brasileiro. 
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O estado de Sergipe pontuou como o 20º melhor PIB do território nacional e 

em nível de nordeste superou os Estados de Alagoas e do Piauí. Também, foi o 20º 

estado que mais taxou os contribuintes em termos de carga tributária do ICMS sobre 

o produto interno bruto. Isto mostra que apesar de ser um estado eminentemente 

consumidor, Sergipe não sobrecarrega a sua economia com a arrecadação de ICMS 

como em outras unidades da federação. Em nível de nordeste, o estado sergipano é 

o 2º estado que menos taxou a economia com o tributo estadual perdendo apenas 

para o estado do Maranhão com 6,106%.    

 

2.2 Os Repasses de ICMS aos Municípios do Estado de Sergipe 

No bojo da arrecadação do ICMS, de acordo com a Constituição Federal, 

compete à repartição tributária deste imposto, 75% aos Estados e 25% aos 

Municípios; também de acordo com a própria Constituição no Título VI que versa 

sobre a Tributação e o Orçamento, no Capítulo I do Sistema Tributário Nacional 

sobre a participação dos municípios na receita do ICMS; 1/4 ficam no município 

gerador do imposto através de lei estadual, e 3/4 são direcionados através do valor 

adicionado fiscal. Isto está consubstanciado no artigo 158 da Carta Magna que diz: 

 

Artigo 158- Pertencem aos municípios: 
IV- Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre produtos relativos à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e 
de comunicação. 
Parágrafo Único – As parcelas de receitas pertencentes aos 
Municípios mencionados no inciso IV serão creditadas conforme os 
seguintes critérios: 
I – Três quartos, no mínimo na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizados em seus territórios. 
II – Até Um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no 
caso dos territórios, lei federal. 

 

Assim, de acordo com a lei e com o princípio da derivação que consiste em 

dizer que a distribuição da receita deve levar em conta o lugar do fato gerador do 

imposto, os cálculos para os repasses do ICMS aos municípios acontecem de duas 
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maneiras. Primeiro, um valor que é rateado e repassado diretamente aos municípios 

em que é gerado o fato gerador do imposto na proporção de ¼ mais ou menos 

6,25% denominado cota fixa. Segundo, mais um percentual que é encontrado 

partindo do valor adicionado fiscal o que equivale ao restante igual a 

aproximadamente 18,75%. A equação dos repasses do ICMS aos Municípios se dá 

através das somas da cota fixa mais o valor adicionado fiscal (VAF), sendo que a 

cota fixa é repassada igualitariamente para todos os municípios.  

Contudo, para se encontrar o valor adicionado fiscal, é feita uma apuração 

das operações ocorridas (operações de entradas e saídas) de cada município, 

sendo que para encontrar o percentual de repasse é feita a média aritmética dos 

dois anos anteriores. Ressalta-se também que no cômputo das apurações do valor 

adicionado são excluídas dos cálculos algumas variáveis como, por exemplo, as 

operações relativas às compras para o consumo e as compras para o ativo 

permanente das empresas. 

O valor adicionado fiscal é apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda, 

através da Declaração de Informações do Contribuinte - DIC que é declarada 

mensalmente pelas empresas que são classificadas no regime normal de apuração 

do ICMS. Esta declaração informa as operações de entradas e de saídas de 

mercadorias bem como as prestações de serviços; no caso das microempresas, o 

valor adicionado fiscal é apurado em função da DASN (Declaração Anual do Simples 

Nacional) neste caso, é calculado diretamente o percentual de 30% sobre a receita 

bruta das microempresas, encontrando-se assim o valor adicionado fiscal conforme 

dispõe a lei complementar nº 23/06. 

Após a apuração do valor adicionado fiscal, a Secretaria de Estado da 

Fazenda envia os dados para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e o 

respectivo órgão calcula os índices que servirão de base para o efetivo envio dos 

repasses do ICMS aos municípios sergipanos. Sendo que os cálculos feitos para os 

índices de 2012 são baseados na média aritmética dos índices de 2010 e 2011; e os 

índices calculados de 2012 serão usados como parâmetros para os repasses do 

ICMS dos meses de janeiro a dezembro do ano de 2013 para cada um dos 

municípios do estado de Sergipe.  

Consequentemente, os índices de 2013 serão calculados com base na 

média dos índices de 2011 e 2012 e servirão de base para os cálculos destes 

valores adicionados para o exercício seguinte que será 2014. Pressupostos estes 
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elencados na Lei Complementar nº 63/90 que dispõe sobre critérios e prazos de 

crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos 

Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos municípios.  

A tabela 4 mostra os índices de 2012 calculados pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Sergipe com base nos índices de 2010 e 2011. 

Pela tabela observa-se também que o município de Aracaju terá direito a 

35,1846% do valor adicionado, pelo índice de 2012 que servirá de base para os 

repasses do exercício de 2013; este índice foi obtido calculando-se a média 

aritmética dos anos de 2010=35,5556% e 2011=34,8137%, Isto é, 

(35,5556+34,8137) /2 que é igual a 35,1846 que é o índice de 2012.  

 

           Tabela 4 - Valor adicionado fiscal (municípios sergipanos) – 2010/12 

MUNICÍPIOS 
  
  

 
Nº EXERCÍCIO/2010 

 

 
Nº EXERCÍCIO/2011 

 

ÍNDICE 
DEFINITIVO 

2012% 
  

VALOR 
ADICIONADO 

ÍNDICE 
% 

VALOR 
ADICIONADO 

ÍNDICE 
% 

Amp. do São Francisco 4.129.311,64 0,0368 2.118.522,57 0,0176 0,0272 

Aquidabã 17.611.362,50 0,1571 16.398.638,02 0,1364 0,1468 

Aracaju 3.984.955.393,16 35,5556 4.184.214.458,54 34,8137 35,1846 

Arauá 5.942.392,94 0,053 10.555.245,15 0,0878 0,0704 

Areia Branca 11.987.865,03 0,107 17.140.991,24 0,1426 0,1248 

Barra dos Coqueiros 86.683.549,73 0,7734 102.924.602,69 0,8564 0,8149 

Boquim 32.612.998,70 0,291 47.975.431,34 0,3992 0,3451 

Brejo Grande 5.191.868,93 0,0463 5.670.014,81 0,0472 0,0468 

Campo do Brito 14.790.708,21 0,132 17.793.777,40 0,148 0,14 

Canhoba 1.579.835,01 0,0141 1.692.909,39 0,0141 0,0141 

Canindé do São Francisco 1.711.989.903,62 15,2751 1.479.682.424,58 12,3113 13,7932 

Capela 73.921.005,40 0,6596 75.593.189,28 0,629 0,6443 

Carira 35.770.880,49 0,3192 36.043.739,01 0,2999 0,3095 

Carmópolis 178.480.837,60 1,5925 184.346.244,51 1,5338 1,5631 

Cedro de São João 3.633.240,32 0,0324 3.324.99,17 0,0277 0,03 

Cristinápolis 53.912.682,25 0,481 49.639.830,23 0,413 0,447 

Cumbe 1.605.923,45 0,0143 1.781.334,05 0,0148 0,0146 

Divina Pastora 55.507.996,59 0,4953 55.377.799,02 0,4608 0,478 

Estância 696.685.123,49 6,2161 779.791.847,16 6,4881 6,3521 

Feira Nova 2.311.285,04 0,0206 2.767.932,90 0,023 0,0218 

Frei Paulo 125.028.844,71 1,1156 79.990.129,94 0,6655 0,8906 

Gararu 3.454.717,97 0,0308 3.914.079,83 0,0326 0,0317 

General Maynard 1.578.999,94 0,0141 1.650.632,54 0,0137 0,0139 

Graccho Cardoso 1.872.620,29 0,0167 2.438.184,39 0,0203 0,0185 

Ilha das Flores 3.721.011,48 0,0332 3.676.724,44 0,0303 0,0319 

Indiaroba 7.788.361,70 0,0695 9.358.941,03 0,0779 0,0737 

Itabaiana 225.222.054,33 2,0095 291.771.944,23 2,4276 2,2186 



    36 
 

Itabaianinha 36.920.824,38 0,3294 51.212.691,40 0,4261 0,3778 

Itabi 2.964.209,91 0,0264 3.269.658,68 0,0272 0,0268 

Itaporanga D’Ajuda 210.624.556,05 1,8793 234.087.377,05 1,9477 1,9135 
 

Japaratuba 170.922.706,78 1,525 166.055.672,56 1,3816 1,4533 

Japoatã 33.525.758,99 0,2991 30.988.445,05 0,2578 0,2785 

Lagarto 166.100.870,01 1,482 229.939.236,77 1,9132 1,6976 

Laranjeiras 795.512.370,41 7,0979 1.058.105.599,22 8,8036 7,9507 

Macambira 3.722.621,10 0,0332 4.413.948,18 0,0367 0,035 

Malhada dos Bois 39.726.023,62 0,3545 15.234.272,59 0,1268 0,2406 

Malhador 5.424.204,51 0,0484 6.142.096,83 0,0511 0,0498 

Maruim 57.802.725,68 0,5157 89.130.447,36 0,7416 0,6287 

Moita Bonita 5.363.172,15 0,0479 7.074.713,70 0,0589 0,0534 

Monte Alegre de Sergipe 5.580.702,57 0,0498 6.221.776,87 0,0518 0,0508 

Muribeca 4.299.510,18 0,0384 4.847.712,30 0,0403 0,0393 

Neópolis 47.044.560,56 0,4198 40.277.893,10 0,3351 0,3774 

Nossa Sra. Aparecida 9.964.228,86 0,0889 23.637.964,37 0,1967 0,1428 

Nossa Sra. da Glória 95.303.951,61 0,8503 113.225.873,19 0,9421 0,8962 

Nossa Sra. das Dores 28.223.040,95 0,2518 74.226.179,38 0,6176 0,4347 

Nossa Sra. de Lourdes 3.468.616,75 0,0309 4.024.608,06 0,0335 0,0322 

Nossa Sra. do Socorro 728.375.515,11 64.989 786.288.896,68 6,542 6,5204 

Pacatuba 86.125.627,09 0,7685 95.976.841,95 0,7986 0,7835 

Pedra Mole 1.088.535,60 0,0097 1.181.013,05 0,0098 0,0098 

Pedrinhas 4.607.765,34 0,0411 5.316.128,98 0,0442 0,0427 

Pinhão 2.979.825,65 0,0266 4.275.925,07 0,0356 0,0311 

Pirambu 19.122.774,36 0,1706 21.982.340,10 0,1829 0,1768 

Poço Redondo 9.964.376,11 0,0889 12.259.228,89 0,102 0,0955 

Poço Verde 22.156.497,69 0,1977 23.089.528,41 0,1921 0,1949 

Porto da Folha 14.572.716,31 0,13 17.109.852,34 0,1424 0,1362 

Propriá 96.630.997,59 0,8622 111.402.389,74 0,9269 0,8945 

Riachão do Dantas 4.086.340,71 0,0365 6.258.944,11 0,0521 0,0443 

Riachuelo 59.075.320,24 0,5271 73.189.886,38 0,609 0,568 

Ribeirópolis 47.215.589,22 0,4213 46.686.986,75 0,3884 0,4049 

Rosário do Catete 591.125.007,24 5,2743 630.327.595,58 5,2445 5,2594 

Salgado 14.024.771,15 0,1251 15.212.323,18 0,1266 0,1259 

Santa Luzia do Itanhy 4.008.888,62 0,0358 5.586.918,22 0,0465 0,0411 

Santa Rosa de Lima 1.410.102,46 0,0126 1.826.218,45 0,0152 0,0139 

Santana do São Francisco 3.542.333,76 0,0316 3.098.361,69 0,0258 0,0287 

Santo Amaro das Brotas 9.266.807,82 0,0827 12.061.631,57 0,1004 0,0915 

São Cristóvão 146.480.326,06 1,307 181.228.757,21 1,5079 1,4074 

São Domingos 19.119.627,14 0,1706 15.524.129,85 0,1292 0,1499 

São Francisco 1.081.989,24 0,0097 1.225.034,30 0,0102 0,0099 

São Miguel do Aleixo 872.158,33 0,0079 1.118.413,65 0,0093 0,0086 

Simão Dias 99.608.101,88 0,8887 149.404.789,06 1,2431 1,0659 

Siriri 45.656.617,42 0,4074 34.139.449,51 0,284 0,3457 

Telha 1.769.155,16 0,0158 1.905.371,22 0,0159 0,0158 

Tobias Barreto 65.937.211,02 0,5883 81.102.511,82 0,6748 0,6316 
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Tomar do Geru 8.014.278,31 0,0715 14.944.771,34 0,1243 0,0979 

Umbaúba 29.300.051,77 0,2614 35.371.514,13 0,2943 0,2779 

TOTAL 11.207.684.737,99 100 12.018.846.496,35 100 100 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 

 

Pela análise, observa-se que o índice de 2012 é maior que o índice de 2011 

e menor que o índice de 2010. Já o Município de Canindé do São Francisco que 

apresenta o 2º melhor índice em 2012, e pontuou de forma diretamente temporal em 

relação à Aracaju; obteve um índice em 2012 menor que 2010 e maior que em 2011.  

Ressalta-se também que os índices são, matematicamente, uma grandeza 

diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o percentual, maior será a 

participação da receita tributária do município. Outra situação observada é que dos 

75 municípios citados apenas 13 em 2012 alcançaram o índice do valor adicionado 

acima de 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Gráfico 2 – Municípios sergipanos com maior percentual de arrecadação ICMS (2010/12) 
             Fonte: Autor 
 

 

 

Conforme gráfico 2, se observa que dos municípios citados 6 deles 

respondem em média por cerca de 75% de todos os índices de valor adicionado 

fiscal, solidificando a concentração de repasses nestas regiões; o que pode ser 

explicado pelo fato de o município de Aracaju ter um forte potencial de indústria e 

comércio; Canindé de São Francisco possuir uma hidroelétrica em seu município; 

Estância, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro também possuírem um polo 
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industrial considerável e Rosário do Catete ser um município produtor de petróleo e 

minérios. 

Os índices apresentados até então servem para dar uma idéia do porque 

alguns municípios recebem mais ICMS em determinado período do que em outro; o 

que gera a reclamação de alguns administradores públicos quando os repasses do 

tributo declinam.  

Como dito anteriormente, o índice do valor adicionado fiscal pode 

impulsionar para cima ou para baixo o valor dos repasses, a depender do que é 

declarado pelas empresas nas declarações (DIC e DASN). Assim, se as empresas 

por exemplo em um determinado período declaram que as entradas dos produtos 

são maiores que as saídas, há o efeito contrário denominado valor adicionado 

negativo, que leva a redução dos repasses aos municípios aonde estas firmas estão 

domiciliadas.   

Este é apenas um esboço teórico de como são feitas as apurações do 

imposto para que sejam repassadas aos municípios sergipanos, levando-se em 

conta que cabe à Secretaria de Estado da Fazenda, fazer o levantamento e 

apuração dos dados para os repasses e ao Tribunal de Contas efetuar os cálculos 

dos índices e a fiscalização da prestação de contas dos recursos analisados em tela. 

 

 

2.2.1 Distribuição espacial dos repasses de ICMS em Sergipe 

Como já foi observado neste estudo, no que compete à repartição tributária 

do ICMS, cada estado passou a ter liberdade para determinar seus critérios de rateio 

para este imposto, preservando o peso mínimo de 75% para o valor adicionado do 

município, ou seja, de acordo com o produto da economia gerado no município.   

Nesta lógica a maior parcela do ICMS 75% é transferida considerando toda 

a riqueza que o município gera, beneficiando assim aqueles que contam com um 

maior dinamismo na agricultura, comércio e indústria e 25% obedecem a lei estadual 

e entre esses critérios estabeleceu-se grandes diferenças de um estado para outro. 

Observa-se entre esses critérios desde a área e a população do município até a 

evasão escolar e mortalidade infantil. Na maioria dos estados o índice é fixado 

anualmente. 
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Nesta etapa do estudo registra-se como acontece o rateio dos 25% 

restantes da cota parte do ICMS considerando que os mesmos são distribuídos de 

acordo com a lei estadual, que incorpora critérios de natureza redistributiva.  

A legislação estadual que regulamenta os critérios de repasse da cota parte 

do ICMS em Sergipe trata-se da Lei nº 2800 de 27 de abril de 1990. Segundo essa 

lei são critérios utilizados pelo estado para realizar o repasse aos municípios: 

 
I – ¾ (três quartos), na proporção do valor adicionado nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços 
inerentes ao imposto, realizadas nos territórios dos mesmos 
municípios; 
II – ¼ (um quarto), dividido, em partes iguais, para todos os 
Municípios. 
§ 1º - O valor adicionado e a parte de cada município no montante 
correspondente a ¾ (três quartos) dos 25% (vinte e cinco por cento) 
do produto da arrecadação do ICMS, de que tratam "caput" e seu 
inciso I, deste artigo, serão calculados de acordo com a Lei 
Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990. 
  
§ 2º - A parte de cada município no montante correspondente a ¼ 
(um quarto) dos 25% (vinte e cinco por cento) do produto da 
arrecadação do ICMS, de que tratam o "caput" e seu inciso II, deste 
artigo, será calculada dividindo-se o mesmo montante pelo número 
de Municípios do Estado de Sergipe, cabendo, a cada um, uma 
parcela de igual valor. 
  
§ 3º - O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe procederá, 
mensalmente, ao cálculo da parte que caberá a cada município (Art. 
143, § 2º da Constituição Estadual), devendo a SEFAZ, remeter os 
dados e informações necessárias para a fixação da quota, nos 
termos da Resolução daquele Tribunal. 
 
Art. 3º. - A parcela pertencente a cada município, compreendendo a 
parte do montante a ¾ (três quartos) e a parte do montante 
correspondente a ¼ (um quarto) dos 25% (vinte e cinco por cento) do 
produto da arrecadação do ICMS de competência do Estado de 
Sergipe a que se refere os incisos I e II do "caput" do art. 2º desta 
Lei, será creditada e depositada ou remetida conforme o que 
estabelece a Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 
1990. (LEI Nº 2800 DE 27 DE ABRIL DE 1990) 

 

A citada legislação sergipana demonstra que ainda não é definido nenhum 

critério para gerar uma participação maior nos repasses da cota parte do ICMS, 

como já acontece com quase todos os demais  estados do país. 

Realizando uma análise da Lei nº 2800 de 27 de abril de 1990, entende-se 

que a legislação específica define que para os municípios sergipanos os repasses 

da cota dos 25% do ICMS sejam calculados a partir da divisão de valor que é 
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definido pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo número total de municípios do 

Estado, onde todos recebem o mesmo volume de repasses, mais o que cabe a cada 

um dos municípios nos demais 75% dos repasses do ICMS aos Municípios do valor 

adicionado, ou seja, não têm nenhum critério ambiental, nem qualquer outro 

requisito associado a resultados como vem ocorrendo em alguns outros estados, a 

exemplo do Ceará, que segundo a Lei n.º 14.023, de 17 de dezembro de 2007, 

modificou recentemente os critérios de rateio do ICMS, que passou a ser baseado 

nos “indicadores de resultado” em saúde, educação e meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Gráfico 3 – Critérios de repasse de cota parte do ICMS do Ceará 
  Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (2009) 

  

Explicações do gráfico 3 atentam que a legislação determina que 18% seja 

repassado considerando a taxa de aprovação de primeira a quinta série e a média 

das notas dos estudantes da quinta série em exames padronizados de português e 

matemática; 5% considerando a redução da taxa de mortalidade infantil de crianças 

menores de 1 ano; e 2% considerando a existência, ou não, de sistema municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. 

 Na tabela 5 uma síntese de como acontece o rateio de cota do ICMS nos 

estados brasileiros.  
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                                                                       Tabela 5 – Critérios estaduais de rateio de cota do ICMS   

Fonte: Adaptado de Barros (2001 apud Garcia 2002, p.64-65); Lei nº 2800 de 27 de abril de 1990; Lei Complementar nº 157, de 20 de janeiro de 2004; Lei nº 5100 de 04 de 
outubro de 2007; Lei Complementar nº 90, de 22 de dezembro de 2011; Lei n.º 14.023, de 17 de dezembro de 2007; Lei n. 1.530, de 22 de janeiro de 2004. 

 
NATUREZA 

 
CRITÉRIO 

ORIGEM DA RECEITA 

Sudeste Sul Nordeste Norte  Centro oeste 
SP MG RJ ES RS SC PR AL BA CE MA PB PE PI RN SE AC AM AP PA RO RR TO GO MT MS 

 

Índice de Valor Adicionado 76 79,7 75 75 75 85 75 75 75 75 75 75 75 75 80 75  75 75 75 75 75 85 85 75 75 

 
Demanda 

População ou eleitores 13 2,7   7   5 10  5 5  12,5 10   7 2,6 5 0,5  2,5  4 5 

Mais populosos  2               95  2,3        

 
 
Compensação 

Cota Fixa 2 5,5    15 2 15 7,5  15 20   10 25  15 7 15 14 25 10 10  7 

Área Geográfica  1  5 7  2 5 7,5  5   12,5    3 1,1 5 0,5  2,5  1 5 

Diferença positiva             25              

Índice inverso de População, Área 
e Valor Adicionado  

               
           

Receita Própria 
Proporção em relação ao conjunto 
dos municípios 

5 2              
   2,6       3 

Razão em relação à receita de 
ICMS no mesmo município 

               
         4  

Agricultura Área Cultivada 3 0,5   5  2            1,4        

Número de propriedades  0,5  7 3,5  8                    

Valor da Produção     6                 5      

 
 
 
 
Ambiente  

Área de preservação (somente) 0,5                    5      

Unidade de conservação/terra 
indígena 

                5        5  

Área inundada por hidrelétricas 0,5                          

Área de preservação (área e 
qualidade) 

 0,5 11    2,5            1,4     3   

Mananciais (área e qualidade)   7,5    2,5                   1,25   

Tratamento do lixo, esgoto e 
Fornecimento de água  

  6,5       2                0,75   

Tratamento de lixo e esgoto  0,5                         

Educação  

Gasto setorial/receita corrente total                           

Percentual de matrículas  2        18                 

Índice inverso de evasão escolar     1                      

Saúde  

Gasto em saúde  1  3                       

Equipes e população atendida  1                         

Participação em consórcio de 
saúde 

                          

Gestão avançada em saúde    1      5                 

Índice inverso de mortalidade 
infantil 

   3 1                      

Cultura Patrimônio histórico e cultural  1                         

Indústria  Municípios mineradores  0,1                         

Outros  

População Rural       6                    

Colaboração mútua      0,5                      

Coeficiente social                         11  

 
SOMA    100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 
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A tabela 5 traz os critérios dos estados brasileiros por região, considerando a 

legislação de cada um. As informações demonstram que dois ainda não definiram 

critérios baseados em indicadores socioeconômicos, histórico-culturais ou 

ambientais, que são Sergipe e Roraima.  

Sobre Sergipe verifica-se que já existem propostas no legislativo para a 

adoção de critérios ambientais, como é o caso do ICMS Ecológico, que como pode 

ser visto na tabela 5, já está em andamento em muitos outros Estados, a exemplo 

do Acre, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro 

e São Paulo. 

 

 

2.3 A Importância dos Repasses do ICMS na Arrecadação dos Municípios 

Sergipanos 

Conforme Meneghetti Neto (2006) municípios que apresentam uma 

população abaixo de 5.000 habitantes são enquadrados como micromunícipios que 

geralmente não possuem fonte de renda a exceção dos repasses financeiros.  

Verifica-se que quanto menor é o município menos ele tem participação nas receitas 

próprias originadas da arrecadação de impostos como IPTU, ISSQN, IRFF e outras 

receitas próprias. Em se tratando da composição da receita total a dependência de 

transferências intergovernamentais para os municípios sergipanos é significativa.  

O mapa 2 traz uma demonstração de como são muitos os municípios 

sergipanos que apresentam elevada dependência tanto do ICMS como do FPM, 

visto que a arrecadação própria é baixa. 
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Mapa 1 – Percentual da receita tributária própria, em relação à receita total dos 
municípios sergipanos (2006) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBAM (2009, p.20) 

 

Dados do mapa 2, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal-IBAM (2009) evidenciam que a capacidade máxima de arrecadação 

tributária própria dos municípios sergipanos, em 2006, não ultrapassava 23%. 

Valores associados à Aracaju, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros, Rosário do Catete 

e Carmópolis. Apenas em outros oito municípios como Japaratuba, Japoatã, Propriá, 

Riachuelo, Itabaiana, Ribeiropólis, São Cristovão e Nossa Sª do Socorro a receita 

própria se situa na faixa de 5% a 10% e nos demais estas fontes não chegam a 

atingir 5% da receita total. 

Diante do baixo percentual de municípios com renda própria, identifica-se a 

importância dos repasses da União e do estado para os municípios sergipanos, 

dentre esses os repasses do ICMS, valores que vêm promovendo melhora 

econômica aos municípios caracterizados por Gomes (2000) como “economia sem 

produção”. 

Proporciona-se nas políticas de distribuição de renda, a exemplo das 

transferências financeiras, a possibilidade de desenvolvimento dos municípios e de 

melhora da condição de vida da população menos favorecida. Os valores 
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repassados são bastante significativos e quando aplicados com responsabilidade 

atingem o propósito de gerar distribuição de renda e melhora econômica.  

As informações acima demonstram quão significativos vêm sendo os 

montantes arrecadados. Quanto maior a arrecadação maiores serão os repasses de 

ICMS para os municípios. Interessante apresentar que além do ICMS e dos 

repasses do FPM, para os municípios sergipanos os royalties referentes à extração 

de petróleo e gás também foram relevantes em 2012, principalmente para os 

municípios de Carmópolis, Rosário do Catete, Japaratuba, Aracaju, Pirambu, Divina 

Pastora e Itaporanga D’ajuda, cujos repasses foram significativos para a receita dos 

mesmos.  

Os repasses de royalties são tão importantes para a economia de 

Japaratuba e Carmópolis, que esses municípios vêm apresentando um PIB 

relativamente alto para os padrões do estado. O estudo do IBAM (2009) não 

confirma se as condições socioeconômicas desses dois municípios sejam 

justificadas pelo retorno da exploração do petróleo, mas existe esta possibilidade 

dentro deste contexto.  

Nogueira e Santana (2008) comentam em seus estudos sobre a importância 

dos royalties para os municípios sergipanos, embora as transferências da União 

sejam a fonte mais importante de recursos para os municípios, dentre os impostos 

que constituem estas transferências destaque para o ICMS que é uma transferência 

estadual e o FPM que é uma transferência federal.  

 

 
Tabela 6 – Relação dos royalties com as transferências da União dos principais 
municípios sergipanos produtores de petróleo (2000/2006) 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                           
Fonte: Retirado de Nogueira e Santana (2008, p.460) 
*Transferências da união= FPM+IRRF+OUTRAS. 

 

 

PRINCIPAIS 
MUNICÍPIOS 

TRANSFERÊNCIAS 
DA UNIÃO* 

ROYALTIES 
ROYALTIES/ 

TRANSFERÊNCIAS 
DA UNIÃO 

Aracaju 122.374.144,6 11.990.042,2 10% 

Carmópolis  8.127.298,10 5.987.075,8 74% 

Divina Pastora 3.349.800,8 2.186.540,5 68% 

Japaratuba 8.306.589,8 5.236.173,6 63% 

Pirambu 4.242.322,7 7.420.761,7 175% 
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A tabela 6 traz uma relação entre os repasses de royalties e as 

transferências entre 2000 e 2006, para os principais municípios produtores de 

petróleo e gás. Também demonstram a importância dos royalties para Carmópolis e 

Pirambu, que neste ano representaram, respectivamente, 49% e 88% da receita 

total destes municípios. 

É importante registrar que o ano de 2006 foi um ano de grande produção de 

petróleo no estado. A literatura atenta ao fato de que esta atividade não é renovável, 

portanto não existirá para sempre. Os valores precisam ser aplicados na economia a 

fim de tornar os municípios menos dependentes de transferências futuras.  

Em 2011 os municípios sergipanos receberam um montante de R$ 130 

milhões referentes aos royalties, comparado com a arrecadação no valor de R$ 1,9 

bilhão neste mesmo ano, constata-se como os repasses de ICMS são bem mais 

significativos para a economia dos municípios sergipanos. (OLIVEIRA, 2012) 

 Barros et al (2007) comentam sobre “a renda não derivada do trabalho” e de 

como ela aumentou a renda total das famílias do estado, em 2%, graças às 

transferências públicas relacionadas com pensões, aposentadorias e valores do 

programa bolsa família. Trata-se de outras formas de transferência de rendas que 

também são importantes para a economia dos municípios sergipanos, mas que não 

se comparam com as transferências do ICMS e do FPM.  

As transferências debatidas até o momento deixam claro que os municípios 

sergipanos são dependentes das transferências da cota parte do ICMS, que quando 

não é a principal receita é a secundária.  São receitas necessárias para garantir as 

despesas dos municípios, que na grande maioria não possuem outras fontes de 

arrecadação e apresentam características de economia vulnerável, dependente 

prioritariamente do setor público. A redução nos repasses do FPM e do ICMS afetam 

significantemente a economia desses municípios. 

Para Gomes (2000) e Garcia (2002) a ineficiência administrativa dos 

recursos financeiros da grande maioria dos pequenos municípios faz com que os 

governantes, mesmo com o advento da legislação de responsabilidade fiscal que 

limita o gasto com folha de pagamento em no máximo 60% da renda do município, 

comprometam bem mais que esse percentual com pagamento do funcionalismo 

público e com o legislativo.  
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2.3.1 A receita corrente líquida  

A RCL se representa como o somatório das receitas tributárias, de 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências 

correntes e outras receitas também correntes. Instituída no âmbito da Lei de 

Responsabilidade Fiscal a RCL serve de parâmetro para fins de verificação do 

respeito aos limites impostos pela mesma e para indicar a efetiva capacidade de 

arrecadação do município. 

 

 

2.3.2 Itens da receita corrente líquida municipal 

São itens que compõem o cálculo da soma da RCL considerando conteúdo 

disponibilizado pelo PNEF (2009, p.34-38):  

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) espécie de 

imposto patrimonial que incide sobre o valor venal dos imóveis urbanos. Trata-se do 

imposto que admite a utilização de alíquotas progressivas com o objetivo de fazer 

com que a propriedade atenda à sua função social. No quadro 1 síntese das 

principais características desse imposto.  

 

Quadro 1 - Características do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU 

 

  Fonte: Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. (2009, p.36) 

 

Outro imposto da soma da RCL é o ISS (Imposto sobre Serviços de qualquer 

Natureza) espécie de imposto que apresenta como fato gerador a prestação de 

serviços, não compreendidos na área de incidência do ICMS, ainda que esses não 

se constituam como atividade preponderante do prestador.  

Fato gerador É a propriedade de imóvel situado na zona urbana do município. 

Contribuinte É o proprietário do imóvel. 

Base de cálculo É o valor venal do imóvel. 

 Alíquotas 

São estabelecidas pela lei municipal, em geral, maiores para os imóveis não 
construídos (terrenos). A Constituição Federal admite três formas de 
progressividade: no tempo, para punir a especulação imobiliária em 
propriedades urbanas não edificadas, não utilizadas ou subutilizadas (art. 182, § 
4º, II); em razão do valor do imóvel (art. 156, § 1º, I); em razão da localização do 
imóvel (art. 156, § 1º, II). 
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Estão sujeitos ao pagamento do ISS os serviços prestados por médicos, 

dentistas, psicólogos, costureiras, cabeleireiros, esteticistas, massagistas, 

advogados, contadores, barbeiros, corretores, tradutores, e os serviços relacionados 

com revelação de filmes e fotografia, estabelecimentos de ensino, lavanderia, 

cobranças diversas, transportes intramunicipais, hotelaria, jardinagem e outros 

prestadores de serviços. 

O quadro 2 traz a síntese das principais características do ISS.  

 
Quadro 2 - Características do Imposto Serviços de qualquer Natureza – ISS 

 

Fato gerador É o serviço prestado, exceto os de comunicação e os de transporte estadual 
e interestadual, que são tributados pelo ICMS. 

Contribuinte É o prestador de serviços. 

Base de cálculo É o valor do serviço prestado. 

Alíquotas São fixadas pela legislação municipal.  

Fonte: Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. (2009, p.36-37) 

 

Também faz parte do montante do cálculo da soma RCL o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR) espécie de imposto cobrado sobre a propriedade 

rural, que passou a ser repartido igualmente entre União e município, com o advento 

da Constituição de 1988 permanecendo, no entanto, na competência tributária 

federal. As alíquotas são variáveis em função de critérios como a localização, a área 

total da propriedade, o percentual de utilização da área, e incidem sobre o valor da 

terra. 

No quadro 3 a síntese das principais características do ITR.  

 

 
Quadro 3 - Características do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 

ITR 
 

 

Fonte: Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. (2009, p.34) 
 

O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos a qualquer Título, por Ato 

Oneroso, de Bens Imóveis, por Natureza ou Acessão Física, e de Direitos Reais 

sobre Imóveis, exceto os de garantia, bem como Cessão de Direitos a sua aquisição 

(ITBI) é outro dos impostos do cálculo da soma da RCL. Apresenta-se como um 

Fato gerador É a propriedade de imóvel localizado fora da zona urbana do Município. 

Contribuinte É o proprietário. 

Base de cálculo 
É o valor da terra nua, a ser fornecido pelo contribuinte em sua 
declaração. 

Alíquotas 

São variáveis conforme o percentual de utilização da propriedade, em 
escala constante na lei e que leva em consideração também a área total 
do imóvel e sua localização geográfica no Brasil. 
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imposto que incide sobre a transmissão de bens imóveis inter vivos, a qualquer 

título, por ato oneroso, ou seja, decorrente da operação de compra e venda. Trata-

se de um imposto que se diferencia do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis" e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) cujo fato gerador é transmissão por 

doação e causa mortis. 

No quadro 4 a síntese das principais características do ITBI.  

 
Quadro 4 - Características do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos a 

qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por Natureza ou Acessão 
Física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de garantia, bem como 

Cessão de Direitos a sua aquisição (ITBI)  
 

Fonte: Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. (2009, p.37) 
 

 

Constam também no montante de contas geradoras dos valores da RCL as 

transferências entendidas como iniciativas e mecanismos das políticas públicas cujo 

foco é reduzir as desigualdades socioeconômicas regionais, descentralizar os 

recursos dos estados e da União para que os municípios tenham capacidade 

financeira para promover políticas sociais nacionalmente definidas. (FERRARI et al 

2007) 

São transferências estaduais somadas no cálculo da RCL o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que embora se trate de imposto de 

competência estadual, o produto da arrecadação do IPVA é dividido igualmente 

entre o estado e o município em que o veículo for emplacado. O estado tributa os 

proprietários de veículos de seu território e repassa 50% do produto da arrecadação 

aos municípios onde os veículos estão emplacados. O proprietário paga o imposto 

uma vez por ano, e o repasse ao município deve ocorrer automaticamente (LC nº63, 

art. 2o). 

No quadro 5 a síntese das principais características do IPVA.  

 
 
 
 
 

Fato gerador É a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso. 

Contribuinte Pode ser qualquer das partes na operação tributada. 

Base de cálculo É o valor venal do imóvel. 

Alíquotas São estabelecidas pela lei de cada município. 
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Quadro 5 - Características do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) 

Fato gerador 

É a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie (aeronaves, 
embarcações, automóveis, caminhões, motocicletas, enfim, qualquer veículo 
cuja propulsão dependa de motorização). 

Contribuinte É o proprietário do veículo. 

Base de cálculo É o valor venal do veículo. 

Alíquotas Diferem conforme a espécie de veículo.  

Fonte: Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. (2009, p.35) 

 

 

Para a soma da RCL outra transferência estadual considerada é a cota parte 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), considerado o mais importante imposto estadual por ser a 

mais expressiva fonte de receita tributária, podendo chegar a 90% do total 

arrecadado.  

 

No quadro 6 a síntese das principais características do ICMS.  

 
Quadro 6 – Características do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 

 

 
 

Fonte: Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. (2009, p.35) 
 

 

As Taxas também são consideradas para fins de cálculo da RCL. São 

cobranças em formas de indenização pagas pela produção e oferta de serviço 

público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

Não deve ser confundida com os valores cobrados por serviços realizados por 

empresas públicas ou sociedades de economia mista, como tarifas telefônicas, de 

energia elétrica, água etc. Referem-se a pagamentos limitados ao custo do serviço 

prestado, sob pena de seu excesso configurar imposto. (PNEF, 2009) 

Fato gerador 

É a circulação de mercadoria (inclui minerais, combustíveis e energia elétrica), a 
prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e a prestação 
de serviços de comunicação (somente quando a comunicação for onerosa). 

Contribuinte 
É aquele que promover a operação ou a prestação objeto de incidência do im-
posto. 

Base de cálculo É o valor da operação de circulação de mercadoria ou da prestação de serviço. 

Alíquotas 

Têm limites fixados pelo Senado Federal e suas reduções são condicionadas à 
aprovação de todos os Estados mediante convênio; variam conforme as regiões 
do país e de acordo com a natureza do produto. 
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Além das taxas e impostos são valores somados no cálculo da RCL as 

transferências, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que está 

previsto no art. 159, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal. É a principal 

transferência da parte da União para o município, corresponde a 22,5% da 

arrecadação líquida do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – 

IR e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) deduzida a parcela do IR retida 

na fonte pelos Municípios. 

Segundo informações do PNEF (2009) é através dos dados fornecidos pelo 

IBGE referentes à população de cada Município, que o Tribunal de Contas da União 

define o coeficiente de participação de cada Município. Os coeficientes variam de 

0,6 até 4,0% e o único critério é populacional, sendo que abrange 23,5% do total da 

arrecadação do Imposto de renda (IR) e Imposto sobre produtos industrializados 

(IPI). 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) trata-se de valores 

transferidos pela União destinados ao financiamento da educação básica pública. 

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) também se 

enquadra como uma transferência que parte da arrecadação dos estados e do 

Distrito Federal, para financiamento obrigatório de programas de infra-estrutura de 

transportes. Conforme definido pelo art.159 da CF, §4, cada estado é obrigado a 

repassar 25% do valor recebido sob a forma de CIDE aos seus municípios. 

Nessa etapa do estudo foram registrados breves comentários sobre os itens 

que são somados durante o cálculo da RCL. De posse da soma de todos os itens 

comentados acontece a subtração de todas as despesas do município no período de 

12 meses como manda a LRF. São contas de dedução os valores referentes à: 

transferências constitucionais e legais; contribuição para o plano de previdência do 

servidor; contribuição para custeio das pensões militares; compensação financeira 

entre regimes de previdência e a dedução de receita para formação do FUNDEB. O 

valor encontrado dessa equação é a RCL. 

Na sequência foram relacionados nas tabelas 7, 8 e 9 dados dos municípios 

sergipanos das principais receitas municipais que compõem a RCL encontrados 

para a análise de correlação do ICMS em relação às demais receitas municipais no 

período de 2008, 2009 e 2010. 
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                    Tabela 7 – Algumas das receitas municipais 2008 (R$)            

MUNICÍPIOS 
Tributos/Transferências 2008 

FPM ICMS IPVA ITR 

Amparo do São Francisco 3.777.512,29 1.217.341,59 5.687,05 615,46 
Aquidabã 7.555.024,13 1.413.676,84 76.736,35 4.893,08 
Aracaju 126.047.350,21 91.700.207,00 20.096.354,88 8.206,67 
Arauá 5.036.682,96 1.319.706,92 35.418,81 6.043,15 

Areia Branca 6.295.853,53 1.443.213,82 68.617,73 5.931,97 

Barra dos Coqueiros 7.555.024,13 2.435.877,00 103.045,13 3.845,04 

Boquim 8.814.194,87 1.947.269,60 159.524,30 6.480,57 

Brejo Grande 3.777.512,29 1.260.607,24 13.010,44 4.650,01 
Campo do Brito 6.295.853,53 1.548.135,74 162.605,96 5.938,54 
Canhoba 3.777.512,29 1.180.871,38 11.010,80 2.798,99 

Canindé do São Francisco 7.555.024,13 38.969.606,31 64.443,96 9.718,76 
Capela 8.814.194,87 7.874.644,67 95.139,57 16.404,97 
Carira 7.555.024,13 1.575.289,75 119.636,34 10.133,58 

Carmópolis 5.036.682,96 4.364.164,90 129.251,78 58.048,57 
Cedro de São João 3.777.512,29 1.218.892,04 26.831,84 1.749,18 
Cristinápolis 6.295.853,53 1.467.439,97 57.150,93 6.742,28 
Cumbe 3.777.512,29 1.169.930,23 15.097,98 2.279,85 
Divina Pastora 3.777.512,29 2.252.114,79 13.932,52 17.799,66 
Estância 15.110.047,96 17.378.196,93 440.609,62 16.387,72 
Feira Nova 3.777.512,29 1.186.472,28 15.085,06 10.932,69 
Frei Paulo 5.036.682,96 2.822.649,13 83.519,67 7.932,07 
Gararu 5.036.682,96 1.190.225,88 22.639,50 4.179,75 
General Maynard 3.777.512,29 1.180.692,40 22.075,14 1.618,14 
Graccho Cardoso 3.777.512,29 1.166.177,83 13.824,98 1.886,95 
Ilha das Flores 3.777.512,29 1.226.245,71 9.968,04 250,94 
Indiaroba 7.555.024,13 1.233.109,84 38.900,58 7.318,30 
Itabaiana 17.628.389,20 6.068.175,42 1.560.810,56 11.414,66 

Itabaianinha 11.332.536,07 2.306.732,09 202.632,96 8.707,85 

Itabi 3.777.512,29 1.224.673,15 15.026,73 2.069,14 

Itaporanga D’Ajuda 8.814.194,87 6.381.163,65 135.390,02 32.859,62 
Japaratuba 6.295.853,53 4.626.663,00 71.485,79 11.731,73 
Japoatã 5.036.682,96 2.505.520,08 34.962,91 11.295,01 
Lagarto 17.628.389,20 5.200.509,65 857.069,81 33.480,20 
Laranjeiras 8.814.194,87 27.842.508,47 154.101,54 14.510,68 
Macambira 3.777.512,29 1.198.580,98 37.283,66 6.363,70 

Malhada dos Bois 3.777.512,29 1.198.580,98 16.746,36 1.705,35 
Malhador 5.036.682,96 1.240.175,47 58.811,91 1.565,61 
Maruim 6.295.853,53 2.520.308,56 67.928,00 8.832,84 
Moita Bonita 5.036.682,96 1.246.301,64 114.082,6 1.315,60 

Monte Alegre de Sergipe 5.036.682,96 1.232.302,76 41.820,50 2.758,89 
Muribeca 3.777.512,29 1.188.645,39 21.569,34 2.460,96 
Neópolis 7.555.024,13 2.114.344,95 62.562,41 5.273,26 
Nossa Sra. Aparecida 3.777.512,29 1.169.098,13 43.164,39 5.778,39 
Nossa Sra. da Glória 8.814.194,87 2.202.751,99 245.184,46 7.159,10 
Nossa Sra. das Dores 8.814.194,87 1.592.826,96 129.012,21 14.148,21 
Nossa Sra. de Lourdes 3.777.512,29 1.171.635,94 17.774,33 756,99 
Nossa Sra. do Socorro 41.097.278,67 16.459.282,46 838.999,36 7.625,02 
Pacatuba 5.036.682,96 2.703.381,78 20.702,18 8.598,79 
Pedra Mole 3.777.512,29 1.161.021,92 7.726,85 1.813,86 
Pedrinhas 3.777.512,29 1.256.956,89 32.289,82 738,46 
Pinhão 3.777.512,29 1.194.089,39 21.620,71 1.925,65 
Pirambu 3.777.512,29 1.551.740,34 31.017,14 2.471,92 
Poço Redondo 8.814.194,87 1.310.002,80 53.323,10 9.394,41 
Poço Verde 7.555.024,13 1.526.638,87 78.203,46 2.749,50 
Porto da Folha 8.814.194,87 1.400.470,96 57.792,90 9.837,23 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fonte: Tesouro Nacional; SEFAZ/SE (2013). 
 

 

A tabela 7 traz destacado os municípios de Canindé do São Francisco, 

Laranjeiras e Rosário do Catete cujos repasses de ICMS em 2008 superaram o 

FPM. 

  

Tabela 8 – Algumas das receitas municipais 2009 (R$) 
 

MUNICÍPIOS 
Tributos/Transferências   

FPM ICMS IPVA ITR 

Amparo do São Francisco 3.519.934,56 1.252.028,16 8.171,04 947,97 
Aquidabã 7.039.868,73 1.608.705,54 122.899,06 5.210,93 
Aracaju 104.509.416,81 94.771.706,60 22.756.141,53 6.422,70 
Arauá 4.693.245,99 1.429.578,41 50.611,66 5.018,74 
Areia Branca 5.866.557,41 1.514.770,43 91.550,49 5.734,64 
Barra dos Coqueiros 7.039.868,73 2.811.054,79 159.313,23 2.887,29 
Boquim 8.213.180,06 2.366.247,55 199.798,47 9.711,36 
Brejo Grande 3.519.934,56 1.288.104,34 11.484,78 2.934,40 
Campo do Brito 5.866.557,41 1.595.960,23 237.420,24 4.187,72 
Canhoba 3.519.934,56 1.225.227,02 10.676,03 3.113,64 
Canindé do São Francisco 7.039.868,73 40.217.926,63 103.451,02 135.415,22 
Capela 8.213.180,06 6.433.124,78 142.189,96 15.512,17 
Carira 7.039.868,73 2.379.121,74 180.493,55 10.562,51 
Carmópolis 4.693.245,99 4.565.322,21 177.811,81 53.820,77 
Cedro de São João 3.519.934,56 1.274.798,31 37.358,01 1.570,91 
Cristinápolis 5.866.557,41 1.693.777,03 68.353,51 5.912,14 
Cumbe 3.519.934,56 1.213.295,02 26.437,53 2.294,55 
Divina Pastora 3.519.934,56 2.199.439,96 15.140,96 17.329,72 
Estância 14.079.737,10 19.286.948,84 647.894,39 14.012,79 
Feira Nova 3.519.934,56 1.236.355,73 23.213,96 1.763,34 
Frei Paulo 4.693.245,99 2.370.931,66 12.623,06 6.665,35 
Gararu 4.693.245,99 1.237.950,67 31.093,50 15.818,44 

Propriá 8.814.194,87 3.767.509,08 211.545,46 1.059,08 
Riachão do Dantas 7.555.024,13 1.250.806,97 35.454,88 9.194,20 
Riachuelo 3.777.512,29 3.685.590,41 25.622,19 3.784,92 

Ribeirópolis 6.295.853,53 1.725.481,14 179.351,64 1.891,35 
Rosário do Catete 3.777.512,29 11.472.985,17 61.087,73 6.285,82 
Salgado 7.555.024,13 1.389.706,24 69.715,62 7.080,55 
Santa Luzia do Itanhy 5.036.682,96 1.206.277,19 12.556,48 11.758,06 
Santa Rosa de Lima 3.777.512,29 1.190.739,14 8.347,53 1.443,35 
Santana do São Francisco 3.777.512,29 1.193.968,68 10.434,13 577,37 
Santo Amaro das Brotas 5.036.682,96 1.319.720,71 36.872,05 7.280,68 
São Cristóvão 16.369.218,63 3.713.633,49 419.981,35 40.880,69 
São Domingos 4.060.074,14 1.528.722,26 59.486,11 1.105,04 
São Francisco 3.777.512,29 1.158.519,09 11.711,71 8.266,99 

São Miguel do Aleixo 3.777.512,29 1.170.996,60 26.498,39 1.624,53 
Simão Dias 10.123.484,07 2.337.669,15 214.172,96 9.643,92 

Siriri 3.777.512,29 1.835.919,35 26.025,77 4.471,16 
Telha 3.777.512,29 1.175.485,31 14.791,15 1.923,44 
Tobias Barreto 12.591.706,67 1.787.691,21 263.731,65 7.360,81 
Tomar do Geru 5.036.682,96 1.189.713,03 30.901,21 3.315,78 
Umbaúba 7.555.024,13 1.556.954,29 135.311,51 2.449,37 

TOTAL 630.852.131,46 340.204.035,45 28.782.814,49 583.526,63 
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General Maynard 3.519.934,56 1.225.226,59 33.168,37 1.258,19 
Graccho Cardoso 3.519.934,56 1.222.819,40 23.401,99 2.264,47 
Ilha das Flores 3.519.934,56 1.262.102,66 18.851,79 230,11 
Indiaroba 7.039.868,73 1.301.561,95 63.845,29 4.990,98 
Itabaiana 16.426.359,85 7.413.442,15 2.096.551,82 12.372,77 
Itabaianinha 10.559.802,93 2.298.550,21 86.327,98 9.128,37 
Itabi 3.519.934,56 1.274.278,71 23.176,57 2.126,32 
Itaporanga D’Ajuda 8.213.180,06 5.788.910,40 183.550,53 146.357,42 
Japaratuba 5.866.557,41 4.399.498,25 101.821,03 7.244,13 
Japoatã 5.866.557,41 2.143.221,80 49.605,17 8.922,43 
Lagarto 17.599.671,25 6.242.030,39 1.142.822,93 31.319,48 
Laranjeiras 8.213.180,06 25.889.990,57 224.757,83 57.190,33 
Macambira 3.519.934,56 1.255.967,04 47.707,20 6.974,61 
Malhada dos Bois 3.519.934,56 1.380.675,30 26.477,15 1.058,06 
Malhador 4.693.245,99 1.302.631,28 75.240,08 1.240,94 
Maruim 5.866.557,41 2.365.614,29 106.221,77 11.355,80 
Moita Bonita 4.693.245,99 1.301.319,18 169.496,72 1.496,49 
Monte Alegre de Sergipe 5.866.557,41 1.290.970,48 78.117,17 1.819,53 
Muribeca 3.519.934,56 1.539.226,11 27.540,76 2.410,29 
Neópolis 7.039.868,73 2.238.118,94 91.392,32 2.324,13 
Nossa Sra. Aparecida 3.519.934,56 1.231.561,12 58.445,72 3.267,99 
Nossa Sra. da Glória 8.213.180,06 2.676.965,73 357.569,38 4.327,66 
Nossa Sra. das Dores 8.213.180,06 1.733.172,16 195.297,97 12.697,06 
Nossa Sra. de Lourdes 3.519.934,56 1.224.152,52 24.094,37 842,21 
Nossa Sra. do Socorro 36.017.902,10 17.736.573,82 1.153.886,86 6.949,53 
Pacatuba 4.693.245,99 3.025.954,12 29.672,33 4.713,61 
Pedra Mole 3.519.934,56 1.210.367,79 9.766,12 2.108,25 
Pedrinhas 3.519.934,56 1.308.220,58 44.249,50 1.322,63 
Pinhão 3.519.934,56 1.249.076,38 27.889,01 2.757,92 
Pirambu 3.519.934,56 1.555.193,12 41.552,41 1.936,47 
Poço Redondo 8.213.180,06 1.354.904,66 80.554,10 6.509,58 
Poço Verde 7.039.868,73 1.672.964,24 121.683,14 1.993,40 
Porto da Folha 8.213.180,06 1.514.964,13 86.344,61 5.406,71 
Propriá 8.213.180,06 4.208.496,62 284.891,84 996,41 
Riachão do Dantas 7.039.868,73 1.306.092,33 45.308,12 7.992,79 
Riachuelo 3.519.934,56 3.431.853,02 35.650,24 3.144,29 
Ribeirópolis 5.866.557,41 2.455.091,17 247.264,71 2.878,58 
Rosário do Catete 3.519.934,56 11.534.779,19 75.332,99 8.040,94 
Salgado 7.039.868,73 1.470.733,35 98.649,64 6.718,73 
Santa Luzia do Itanhy 4.693.245,99 1.263.657,96 19.250,10 12.304,06 
Santa Rosa de Lima 3.519.934,56 1.225.243,37 15.160,25 1.491,40 
Santana do São Francisco 3.519.934,56 1.252.518,00 7.274,68 358,03 
Santo Amaro das Brotas 4.693.245,99 1.389.072,97 54.524,37 5.787,92 
São Cristóvão 15.253.048,49 4.217.934,02 626.490,38 46.394,10 
São Domingos 4.693.245,99 1.668.992,62 84.368,67 1.076,10 
São Francisco 3.519.934,56 1.201.097,42 16.103,90 7.370,34 
São Miguel do Aleixo 3.519.934,56 1.205.619,19 32.437,42 1.350,07 
Simão Dias 10.559.802,93 2.795.796,16 288.089,03 9.143,45 
Siriri 3.519.934,56 1.882.366,76 35.655,91 3.277,71 
Telha 3.519.934,56 1.228.659,62 16.386,01 1.625,89 
Tobias Barreto 11.733.114,34 2.219.035,28 366.277,59 10.581,81 
Tomar do Geru 5.866.557,41 1.249.862,82 40.907,60 2.519,60 
Umbaúba 7.039.868,73 1.756.427,54 181.673,61 7.849,95 

TOTAL 579.345.808,14 353.565.931,14 34.886.904,84 834.667,34 

Fonte: Tesouro Nacional (2013) 
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A tabela 8 traz destacado os municípios de Canindé do São Francisco, 

Estância, Laranjeiras e Rosário do Catete cujos repasses de ICMS em 2009 

superaram o FPM. 

 
 

Tabela 9 – Algumas receitas municipais 2010 (R$)1,00 

MUNICÍPIOS 
Tributos/Transferências   

FPM ICMS IPVA ITR 

Amparo do São Francisco 3.780.279,33 1.826.263,58 10.823,23 738,58 
Aquidabã 7.560.558,16 2.375.397,97 150.022,97 4.518,01 
Aracaju 114.475.310,59 116.108.802,35 26.723.887,49 6.300,74 
Arauá 5.040.372,30 1.972.607,30 58.303,94 5.979,99 
Areia Branca 6.300.465,24 2.176.821,55 117.786,72 6.432,35 
Barra dos Coqueiros 7.560.558,16 3.413.527,25 217.213,21 3.881,31 
Boquim 8.820.651,20 3.188.121,10 232.119,20 4.512,82 
Brejo Grande 3.780.279,33 1.744.566,58 14.891,92 5.943,27 
Campo do Brito 6.300.465,24 2.077.858,05 267.101,99 3.863,13 
Canhoba 3.780.279,33 1.633.499,64 14.296,26 4.324,51 
Canindé do São Francisco 7.560.558,16 60.812.584,82 132.263,01 4.880,75 
Capela 8.820.651,20 11.394.940,01 180.399,46 20.370,65 
Carira 7.560.558,16 3.747.995,72 201.104,74 10.228,01 
Carmópolis 5.040.372,30 6.830.348,21 201.612,95 61.435,70 
Cedro de São João 3.780.279,33 1.695.600,21 43.125,63 2.080,52 
Cristinápolis 6.300.465,24 2.233.478,67 81.666,56 7.384,62 
Cumbe 3.780.279,33 1.617.505,03 32.224,13 1.828,46 
Divina Pastora 3.780.279,33 3.093.041,77 21.463,76 20.286,22 
Estância 15.121.116,07 21.081.606,93 820.605,55 17.069,59 
Feira Nova 3.780.279,33 1.655.988,60 26.217,45 3.383,39 
Frei Paulo 5.040.372,30 1.856.468,74 150.346,30 7.297,95 
Gararu 5.040.372,30 1.669.755,13 41.785,20 5.217,72 
General Maynard 3.780.279,33 1.645.293,30 39.833,74 667,28 
Graccho Cardoso 3.780.279,33 1.644.912,59 30.151,16 1.950,79 
Ilha das Flores 3.780.279,33 1.718.313,11 24.285,20 345,89 
Indiaroba 7.560.558,16 1.762.449,11 62.483,20 12.687,05 
Itabaiana 17.641.302,09 9.744.021,38 2.441.728,06 12.581,05 
Itabaianinha 11.340.837,15 2.945.772,03 395.674,05 14.675,04 
Itabi 3.780.279,33 1.703.223,87 24.191,10 1.752,43 
Itaporanga D’Ajuda 8.820.651,20 7.873.049,48 252.785,46 101.627,84 
Japaratuba 6.300.465,24 6.155.920,49 111.167,65 7.852,32 
Japoatã 6.300.465,24 2.542.965,78 62.327,78 9.159,61 
Lagarto 18.901.395,06 9.772.963,27 1.349.099,20 31.827,71 
Laranjeiras 8.820.651,20 33.031.866,00 269.929,31 40.468,96 
Macambira 3.780.279,33 1.684.579,85 53.274,72 6.475,51 
Malhada dos Bois 3.780.279,33 2.131.561,35 32.523,68 1.985,66 
Malhador 5.040.372,30 1.751.711,09 101.380,14 1.047,97 
Maruim 6.300.465,24 3.268.010,38 129.624,80 14.759,08 
Moita Bonita 5.040.372,30 1.755.507,87 213.461,90 1.129,84 
Monte Alegre de Sergipe 6.300.465,24 1.758.267,02 82.179,53 3.234,64 
Muribeca 3.780.279,33 2.196.816,29 35.599,70 4.757,09 
Neópolis 7.560.558,16 2.970.239,25 113.190,78 2.104,26 
Nossa Sra. Aparecida 3.780.279,33 1.683.886,59 78.289,25 6.017,47 
Nossa Sra. da Glória 10.080.744,18 3.555.447,62 441.834,93 7.885,00 
Nossa Sra. das Dores 8.820.651,20 2.405.476,22 249.334,83 15.541,77 
Nossa Sra. de Lourdes 3.780.279,33 1.651.999,82 27.888,02 766,21 
Nossa Sra. do Socorro 38.491.328,03 23.071.963,49 1.531.738,64 7.676,79 
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Pacatuba 5.040.372,30 3.725.941,55 41.335,74 7.696,64 
Pedra Mole 3.780.279,33 1.605.669,90 14.315,47 2.036,12 
Pedrinhas 3.780.279,33 1.720.702,52 50.327,37 837,13 
Pinhão 3.780.279,33 1.670.260,13 39.417,52 1.672,88 
Pirambu 3.780.279,33 2.247.115,34 50.759,67 2.718,48 
Poço Redondo 8.820.651,20 1.880.795,86 98.800,16 6.025,10 
Poço Verde 7.560.558,16 2.440.696,42 154.223,31 2.515,87 
Porto da Folha 8.820.651,20 2.151.634,57 104.147,61 4.219,43 
Propriá 8.820.651,20 5.916.572,50 345.508,99 3.686,91 
Riachão do Dantas 7.560.558,16 1.699.382,17 53.655,77 9.093,33 
Riachuelo 3.780.279,33 4.093.216,93 49.138,37 2.454,17 
Ribeirópolis 6.300.465,24 3.719.241,27 287.126,02 2.689,46 
Rosário do Catete 3.780.279,33 13.657.879,92 91.023,57 8.117,82 
Salgado 7.560.558,16 1.967.293,93 121.214,25 9.169,04 
Santa Luzia do Itanhy 5.040.372,30 1.682.954,60 20.405,05 13.138,84 
Santa Rosa de Lima 3.780.279,33 1.618.237,18 18.199,24 1.390,58 
Santana do São Francisco 3.780.279,33 1.651.708,85 16.470,85 166,98 
Santo Amaro das Brotas 5.040.372,30 1.938.037,706 73.525,21 6.089,67 
São Cristóvão 16.381.209,11 6.154.401,21 803.983,84 48.225,39 
São Domingos 5.040.372,30 2.083.406,47 98.132,58 407,37 
São Francisco 3.780.279,33 1.599.163,43 19.450,02 5.457,11 
São Miguel do Aleixo 3.780.279,33 1.592.420,95 35.460,02 911,91   
Simão Dias 11.340.837,15 4.114.729,52 358.536,39 10.677,78 
Siriri 3.780.279,33 2.672.472,10 46.229,78 4.109,66 
Telha 3.780.279,33 1.630.557,64 19.452,95 1.267,48 
Tobias Barreto 12.600.930,13 3.403.390,47 475.188,80 5.232,13 
Tomar do Geru 6.300.465,24 1.706.346,27 187.825,00 3.084,52 
Umbaúba 7.560.558,19 2.539.939,86 219.428,05 2.037,92 

TOTAL 625.501.532,19 467.517.165,73 41.786.520,10 682.065,27 

Fonte: Tesouro Nacional; SEFAZ/SE 

 

A tabela 9 traz destacado os municípios de Aracaju, Capela, Carmópolis, 

Canindé do São Francisco, Estância, Laranjeiras, Riachuelo e Rosário do Catete 

cujos repasses de ICMS em 2010 superaram o FPM. 

Conforme dados das tabelas 8,9 e 10 observa-se que dentre as receitas 

analisadas o ICMS se apresenta como sendo o segundo repasse de maior volume, 

ficando atrás apenas do montante do FPM. Essa situação está melhor visualizada 

na tabela 10 que traz o total das receitas de transferências repassadas aos 

municípios sergipanos no período de 2008 a 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



56 
 

Tabela 10 – Resumo das receitas de transferências para os municípios 
sergipanos (2008-2010) 
 

Fonte: Tesouro Nacional; SEFAZ/SE (2013) 
 
 

 

Na tabela 10 que traz o resumo do montante de receitas transferidos, 

verifica-se a importância dos repasses do ICMS para a economia dos municípios 

sergipanos, visto que comparando com o volume das transferências a exemplo do 

IPVA que chega a ser 10 vezes superior e com relação ao ITR a diferença é bem 

maior ainda.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Receitas de transferência para os municípios sergipanos (2008-2010)  
Fonte: Tesouro Nacional; SEFAZ/SE (2013). 

 

 

Considerando o volume de repasse da cota do ICMS nos três anos, 

conforme gráfico 4 é possível compreender o quão importante o repasse deste 

imposto é principalmente para os micromunicípios, que por apresentarem uma 

população inferior a 5.000 habitantes apresentam um volume significativo de 

transferência deste imposto, como acontece com Telha menor unidade do estado de 

ANO 
Tributos/Transferências   

 

FPM ICMS IPVA 
 

ITR 
2008 630.852.131,46 340.204.035,45 28.782.814,49 583.526,63 

2009 579.345.808,14 353.565.931,14 34.886.904,84 834.667,34 
2010 625.501.532,19 467.517.165,73 41.786.520,10 682.065,27 

Total 1.835.699.471,79 1.161.287.132,32 105.456.239,43 2.100.259,24 
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Sergipe que não apresenta nenhuma outra fonte significativa de recursos além dos 

repasses do FPM e do ICMS.  

 A tabela 11, traz o resumo dos dados das receitas repassadas para o 

município de São Domingos no período de 2008 a 2010, que embora não se 

enquadre como um micromunicípio, visto que apresenta conforme senso do IBGE 

população acima de 10.000 habitantes, também tem grande dependência dos 

repasses do FPM e do  ICMS.  

 

Tabela 11 – Resumo das receitas de transferências para o município de São 
Domingos (2008-2010) 

ANO 
Tributos/Transferências do Município de São Domingos 

FPM ICMS IPVA ITR 

2008 4.060.074,14 1.528.722,26 59.486,11 1.105,04 

2009 4.693.245,99 1.668.992,62 84.368,67 1.076,10 

2010 5.040.372,30 2.083.406,47 98.132,58 407,37 

Total 13.793.692,43 5.281.121,35 241.987,36 2.588,51 

Fonte: Tesouro Nacional; SEFAZ/SE (2013) 

 

 

Observa-se que depois do volume de repasse do FPM os valores do ICMS 

transferidos para o município de São Domingos são bem significativos para a 

economia local.  

Verifica-se conforme gráfico 5, que em São Domingos a receita própria 

(IPVA e ITR) é quase nula quando comparada com os repasses do FPM e ICMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 – Comparativo das receitas próprias do município de São Domingos com os 
repasses do FPM e ICMS (2008-2010)  
Fonte: Tesouro Nacional; SEFAZ/SE (2013). 
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Tem-se nos repasses do ICMS verbas que não estão vinculadas a nenhuma 

destinação específica, como acontece com as verbas do FUNDEB que só podem 

ser aplicadas na educação. O ICMS traz recursos para a saúde e educação. É uma 

verba que pode ser investida nas áreas prioritárias, pelos gestores públicos para o 

desenvolvimento econômico dos municípios.  

O problema está no fato de que essas verbas são utilizadas para pagamento 

do funcionalismo, como acontece na grande maioria dos municípios e 

micromunicípios do país cuja economia se baseia quase que exclusivamente nos 

repasses.  

 

 

2.4 Ranking e Análise de Correlação do ICMS dos Municípios 

Esta seção visa analisar o ranking de cada município na participação de 

arrecadação de ICMS do Estado de Sergipe mostrando quais os municípios que 

mais receberam receitas no período considerado. Como também é feita uma análise 

de correlação entre as variáveis ICMS, PIB, População e Área Territorial dos 

municípios sergipanos no ano de 2007 e 2008 mostrando se há alguma relação 

entre estas variáveis. 

 

 

2.4.1 Rankings da participação dos municípios na receita do ICMS 

Esta subseção visa mostrar a posição no ranking de cada município do 

estado de Sergipe, no que diz respeito à arrecadação de ICMS. O período 

considerado em questão engloba os anos de 2005 a 2010 e de acordo com a tabela 

12, a classificação é a seguinte. 
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Tabela 12 - Ranking dos repasses do ICMS aos municípios sergipanos 
 

ORDEM MUNICÍPIO %/TOTAL 

  1º Aracaju 25,7392 
2º Canindé S. Francisco 10,6127 
3º Laranjeiras 8,3598 
4º Estância 5,5807 
5º N.S.do Socorro 5,1559 
6º Rosário do Catete 3,9596 
7º Itaporanga  D’ajuda 2,0055 
8º Capela 1,8944 
9º Japaratuba 1,7556 
10º Lagarto 1,6753 
11º Itabaiana 1,5443 
12º Carmópolis 1,5287 
13º Riachuelo 1,1114 
14º São Cristóvão 1,0701 
15º Propriá 1,0647 
16º Pacatuba 0,8423 
17º Divina Pastora 0,7652 
18º Maruim 0,7594 
19º Simão Dias 0,6956 
20º Neópolis 0,6817 
21º Barra dos Coqueiros 0,6775 
22º Itabaianinha 0,6498 
23º Siriri 0,6262 
24º Tobias Barreto 0,6238 
25º N.S. da Glória 0,6210 
26º Boquim 0,5914 
27º Frei Paulo 0,5811 
28º Japoatã 0,5661 
29º Ribeirópolis 0,5306 
30º Pirambu 0,5073 
31º Carira 0,5026 
32º São Domingos 0,4898 
33º Poço Verde 0,4868 
34º Umbaúba 0,4718 
35º N.S. Dores 0,4714 
36º Cristinápolis 0,4641 
37º Campo do Brito 0,4394 
38º Areia Branca 0,4379 
39º Aquidabã 0,4239 
40º Porto da Folha 0,4172 
41º Santo Amaro 0,4063 
42º Salgado 0,4057 
43º Brejo Grande 0,4009 
44º Arauá 0,3931 
45º Poço Redondo 0,3863 
46º Malhador 0,3748 
47º Pedrinhas 0,3721 
48º Moita Bonita 0,3707 
49º Monte Alegre 0,3676 
50º Riachão do Dantas 0,3676 
51º Ilha das Flores 0,3664 
52º Indiaroba 0,3660 
53º Malhada dos Bois 0,3644 
54º Itabi 0,3635 
55º Cedro de São João 0,3604 
56º Tomar do Geru 0,3565 
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                       Fonte: SEFAZ/SE  
 

 

Analisando os dados da tabela 12 é possível perceber o posicionamento de 

cada município sergipano em relação à distribuição do ICMS do Estado. Os números 

mostram que no período de 2005 a 2010, 04 municípios - Aracaju, Canindé, 

Laranjeiras e Estância - detêm cerca de 50% de toda arrecadação do ICMS. Além 

do que, apenas 15 municípios obtiveram um índice percentual acima de 1% do total 

apurado. Em contrapartida, isto significa que 80% dos municípios sergipanos não 

chegaram a receber 1% da arrecadação total do período. 

Por outro lado, também se observa que os 15 municípios que mais 

arrecadaram com a receita de ICMS, detêm cerca de 73%  de toda a arrecadação  

enquanto que o restante dos 60 municípios  (80% do geral)  receberam apenas 27% 

do total arrecadado. Nota-se uma grande concentração de arrecadação de ICMS 

nos cofres de poucos municípios, em detrimento da grande maioria que possui uma 

participação bem menor na respectiva receita. 

De acordo com os dados acima citados, estatisticamente falando, em 

relação aos 60 municípios que receberam menos de 1% do total arrecadado, três 

municípios receberam entre 0,7 e 0,9 % do total repassado com destaques para os 

municípios de Pacatuba, Divina Pastora e Maruim. Sete municípios receberam entre 

0,6 e 0,7% do ICMS apurado enfatizando o município de Simão Dias que ficou em 

19º lugar. 

Seis municípios receberam repasses entre 0,5 e 0,6% do ICMS apurado, 

relevando o município de Boquim em 26º lugar. Doze municípios receberam entre 

57º Santa Luzia 0,3553 
58º Pinhão 0,3547 
59º Amparo do S. Francisco 0,3541 
60º General Maynard 0,3537 
61º Macambira 0,3528 
62º Santa Rosa de Lima 0,3508 
63º Santana do S. Francisco 0,3508 
64º Gararu 0,3499 
65º Feira Nova 0,3495 
66º Canhoba 0,3477 
67º N.S. Aparecida 0,3469 
68º Telha 0,3461 
69º N.S. Lourdes 0,3461 
70º Graccho Cardoso 0,3459 
71º S. Miguel do Aleixo 0,3456 
72º Cumbe 0,3446 
73º Pedra Mole 0,3424 
74º São Francisco 0,3232 
75º Muribeca 0,3075 
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0,4 e 0,5% do ICMS sergipano com destaque para o município de São Domingos 

que ficou na 32ª colocação.  E 32 municípios receberam entre 0,3 e 0,4% do total 

arrecadado com ênfase para o município de Arauá em 44º lugar. Com 0,30% 

aparece o município de Muribeca, sendo este último o município que menos recebe 

repasses de ICMS no Estado de Sergipe. 

 A título de observação, analisando dados aleatórios exógenos ao trabalho 

em destaque, nota-se que os municípios que mais se destacam na arrecadação de 

ICMS possuem um caráter diferencial em relação aos outros que recebem menos 

repasses; isto é, tais municípios estão diretamente ligados a um grau de 

industrialização maior, ou recebem royalties de petróleo, ou de energia elétrica, ou 

possuem um comércio bastante desenvolvido. 

Antes de entrar no estudo da análise de correlação, vale ressaltar que 

inicialmente o modelo seria realizado através de uma análise de regressão, contudo, 

durante o período de observações ocorreu o processo de heterocedasticidade, isto 

é, este processo é um fenômeno estatístico que apresenta variâncias diferentes para 

todas as observações, comprometendo a viabilidade estatística do modelo. Por 

conta disso, o melhor método foi fazer a análise de correlação, que será o objeto de 

estudo desta subseção. 

A tabela 13 mostra os dados que foram avaliados para a análise de 

correlação do ICMS em relação às demais variáveis do modelo que são o PIB, a 

população e a área territorial compreendidos no período de 2007 e 2008. 

 
 

Tabela 13 - ICMS-PIB – População e área territorial dos municípios no ano de 
2007 e 2008 (os valores do PIB e do ICMS estão em mil R$) 
 

MUNICÍPIOS 
PIB ICMS POPULAÇÃO 

ÁREA KM
2 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Amp. de São Francisco 9891 12362 1028 1217 2197 2261 35,17 

Aquidabã 87269 96087 1185 1413 19185 19762 357 

Aracaju 6353205 6946348 73164 91700 520303 536785 174,05 

Arauá 49783 56902 1147 1319 11633 11980 192,72 

Areia Branca 70915 82401 1233 1443 16072 16568 128,39 

Barra dos Coqueiros 198630 228948 1787 2435 19218 19808 91,1 

Boquim 123257 135432 1560 1947 24472 25190 214,56 

Brejo Grande 36757 41066 1130 1260 7760 8001 149,95 

Campo do Brito 66369 75459 1290 1548 16122 16612 201,72 

Canhoba 16013 19850 1010 1180 3910 4023 170,05 

Canindé de São Francisco 890447 1127147 36910 38969 21806 22534 902,25 
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Capela 133244 147843 8581 7874 27913 28756 440,71 

Carira 81485 124313 1243 1575 18965 19543 636,4 

Carmópolis 308684 399194 3558 4364 11911 12317 45,9 

Cedro de São João 23081 25628 1044 1218 5358 5513 79,59 

Cristinápolis 60498 67968 1294 1467 15867 16006 253,86 

Cumbe 16689 19796 1001 1169 3741 3852 129,19 

Divina Pastora 111439 146166 1930 2252 4198 4341 92,24 

Estância 864670 832004 14504 17378 61368 63206 642,3 

Feira Nova 26454 31038 1014 1186 5628 5805 188,01 

Frei Paulo 157050 164619 1426 2822 12589 12969 399,43 

Gararu 47333 58686 1012 1190 11606 11949 644,72 

General Maynard 12998 15035 1013 1180 2773 2862 20,22 
Gracho Cardoso 24262 29659 1002 1166 5554 5716 242,14 

Ilha das Flores 32396 38441 1060 1226 8598 8855 52,81 

Indiaroba 63543 75804 1040 1233 17089 17677 313,57 

Itabaiana 565198 654074 3873 6068 83161 85725 336,68 

Itabaianinha 148786 162920 1863 2306 37431 38565 493,31 

Itabi 22024 26318 1044 1224 4736 4863 195,08 

Itaporanga d'Ajuda 343700 455934 5931 6381 28131 29010 757,28 

Japaratuba 313372 363050 4008 4626 15450 15920 359,51 

Japoatã 81041 91066 1856 2505 13539 13944 420,49 

Lagarto 533018 584195 4416 5200 88980 91696 969,22 

Laranjeiras 796718 934956 27278 27842 23923 24626 162,53 

Macambira 23677 28060 1031 1198 6295 6489 137,36 

Malhada dos Bois 22245 24727 1034 1206 3658 3775 62,76 

Malhador 43254 51039 1094 1240 11728 12074 100,94 

Maruim 121240 175944 2406 2520 15150 15583 94,29 

Moita Bonita 39971 48229 1061 1246 10910 11230 95,92 

Monte Alegre de Sergipe 52850 61269 1050 1232 13199 13620 407,4 

Muribeca 29836 34315 1036 1188 7225 7438 79,14 

Neópolis 107425 120004 1996 2114 18909 19466 259,33 

Nossa Senhora Aparecida 37933 49666 997 1169 8517 8770 340,37 

Nª Senhora da Glória 193109 226383 1579 2202 29546 30466 756,48 

Nª Senhora das Dores 108013 117777 1360 1592 23800 24529 471 

Nª Senhora d. Lourdes 225980 30248 999 1171 6280 6469 80,42 

Nª Senhora do Socorro 956980 1025107 14210 16459 148546 153253 157,51 

Pacatuba 101308 97909 1857 2703 12377 12756 363,76 

Pedra Mole 12149 16917 993 1161 2774 2858 81,61 

Pedrinhas 32098 35205 1066 1256 8389 8643 33,94 

Pinhão 22671 32017 1019 1194 5590 5761 155,58 

Pirambu 44340 51242 1372 1551 8227 8488 218,08 

Poço Redondo 110890 129388 1127 1310 28969 29879 1212,46 

Poço Verde 85271 94051 1278 1526 21083 21721 430,97 

Porto da Folha 113263 136245 1161 1400 26520 27311 896,93 

Propriá 209341 230414 3137 3767 27629 28437 95,04 

Riachão do Dantas 72421 85004 1060 1250 19019 19567 528,25 
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Riachuelo 107309 110495 3384 3685 9087 9369 78,48 

Ribeirópolis 81358 85451 1397 1725 15676 16137 251,54 

Rosário do Catete 217139 660910 10203 11472 8518 8799 105,41 

Salgado 71320 78574 1164 1389 18563 19095 248,45 

Santa Luzia do Itanhy 56180 74643 1027 1206 13041 13430 329,49 

Santana do São Francisco 19742 27141 1012 1193 6596 6799 46,34 

Santa Rosa de Lima 23053 21087 1026 1190 3844 3962 67,6 

Santo Amaro das Brotas 54763 60208 1135 1319 11652 12013 234,65 
 

São Cristóvão 349251 413953 3166 3713 71931 74189 437,43 

São Domingos 47033 51852 1409 1528 10128 10443 102,47 

São Francisco 12409 14208 995 1158 2874 2965 82,56 

São Miguel do Aleixo 15974 22064 1004 1170 3670 3782 144,54 

Simão Dias 185080 238067 1772 2337 37145 38232 559,61 

Siriri 91123 114244 1623 1835 7618 7856 168,95 

Telha 12913 15995 1003 1175 2852 2940 49,45 

Tobias Barreto 199749 226997 1725 1787 47265 48733 1032,82 

Tomar do Geru 45479 53482 1026 1189 12877 13611 287,65 

Umbaúba 96331 110561 1318 1556 20562 21195 121,1 
 

   Fonte: IBGE - Sefaz/SE (2013) 
 

            

 A análise de correlação indica a força e a direção do relacionamento linear 

entre duas variáveis estudadas em um modelo. Esta força ou grau de associação é 

medida pelo coeficiente de correlação (r), cujo resultado situa-se entre menos um e 

mais um (-1 e +1). Ou seja, quando o coeficiente de correlação for igual a 0, isto 

significa que não há uma relação linear entre as variáveis. Quando o coeficiente r é 

igual a 1, a correlação linear é denominada perfeita; e quando o  coeficiente é igual a 

-1 a correlação também é perfeita, entretanto, inversa isto é, quando uma variável 

aumenta, a outra variável diminui. Assim, o coeficiente de correlação é forte, quando 

positiva ou negativamente se aproxima de 1; contudo quanto mais próximo de 0, 

significa que a correlação entre as variáveis é fraca. (GUJARATI e PORTER 2006). 

Através da tabela 14 abaixo, ao nível de erro de 1%, percebe-se uma 

elevada e significativa correlação entre o PIB, a arrecadação de ICMS e a população 

dos municípios sergipanos. Ou seja, a arrecadação de impostos depende do 

tamanho da economia (medida pelo PIB) e do município (medido por sua 

população). Por outro lado, não tem relação com a extensão territorial das cidades. 
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Tabela 14  - Correlação do ICMS com o PIB, população e área territorial dos 
municípios sergipanos no ano de 2007 e 2008 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: IBGE; Secretaria de Estado da Fazenda Sergipe (2013)    

      

A correlação do percentual de repasses do ICMS em 2007 com o PIB 2007, 

População 2007 e Área é, respectivamente de 0,921; 0,834  e 0,087; já a correlação 

do percentual  de repasses do ICMS  em 2008 com o PIB 2008, População 2008 e 

Área é, respectivamente de 0,957; 0,872  e 0,074 todos ao nível de significância  de 

1% de erro. Isto é, enquanto há uma correlação forte entre o ICMS, o PIB e a 

população, os valores observados estão próximos de 1; há uma correlação muito 

fraca em relação à área territorial.  

Um exemplo disso é o município de Poço Redondo que possui a maior área 

territorial do Estado de Sergipe, entretanto, está em 45º lugar na arrecadação de 

ICMS. Aracaju, Canindé, Laranjeiras, Estância e Nossa Senhora do Socorro estão 

entre os municípios com os PIBs mais altos e consequentemente com os níveis de 

arrecadação de ICMS mais altos também, corroborando com o que prediz o modelo. 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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3 A ELASTICIDADE RENDA DO ICMS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

SERGIPE 

Do ponto de vista tributário, os municípios nada podem fazer para aumentar 

a arrecadação de ICMS por se tratar de um imposto de competência dos estados; 

contudo, do ponto de vista econômico, quanto mais investimentos os municípios 

fizerem para captação de projetos que tragam indústrias, comércio, serviços; a 

tendência é haver um aumento do produto e consequentemente, também, uma 

elevação na arrecadação do ICMS. Apesar de que mesmo com todo interesse que 

os respectivos municípios tenham em industrializar seus territórios nem sempre é tão 

fácil atrair investidores, sejam por questões de infraestrutura, de localização, de mão 

de obra qualificada, e até de interesses dos governos estadual e central, além de 

outras adversidades.  

O presente capítulo visa analisar o grau de sensibilidade existente entre os 

repasses de ICMS e o produto interno bruto dos municípios do Estado de Sergipe. 

Para isto será calculada a elasticidade renda do ICMS dos respectivos municípios 

para averiguar o grau de dependência que a variável ICMS possui em relação ao 

PIB.      

 

        

3.1 A Elasticidade Renda - Conceitos   

De um modo geral a elasticidade mede a variação percentual em uma 

variável que resulta no aumento de 1% na outra variável, ou seja, para o tema em 

destaque, a elasticidade vai medir a variação percentual da variável ICMS em 

relação ao incremento de um ponto percentual no produto interno bruto.  

Desse modo, conforme Pindyck & Rubinfeld (2005, p.280) a elasticidade 

mede quanto uma variável pode ser afetada por outra mais especificamente, trata-se 

de um número que nos informa “a variação percentual que ocorrerá em uma variável 

como reação a um aumento de um ponto percentual em outra variável”.  

Por exemplo, a elasticidade preço da demanda mede quanto a quantidade 

demandada pode ser afetada por modificações no preço. Ela nos informa qual a 
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variação percentual na quantidade demandada de uma mercadoria após o aumento 

de 1% no preço de tal mercadoria. (PINDYCK & RUBINFELD, 2005). 

A elasticidade se divide, dentre outras, em preço da oferta, preço da 

demanda, cruzada da demanda, cruzada da oferta. Contudo, será utilizada no 

respectivo texto a elasticidade renda por se tratar de um tópico ligado à elasticidade 

renda do ICMS dos municípios do Estado de Sergipe. Neste caso, a elasticidade 

renda vai medir a variação percentual da arrecadação do ICMS, dada uma variação 

de 1% na renda do município medida pela variável produto interno bruto. 

Do ponto de vista microeconômico, a fórmula usual para se calcular a 

elasticidade renda da demanda é E r = Δ%Qx / Δ%R, onde: 

 

E r = Elasticidade renda. 

Δ%Qx = Variação percentual da quantidade demandada.  

Δ%R = Variação percentual da renda. 

           

Nos termos da teoria econômica, a elasticidade quer dizer sensibilidade. 

Assim um bem, produto, serviço, imposto, pode ser elástico, inelástico ou de 

elasticidade unitária. Quando o resultado do cálculo da elasticidade de um bem, por 

exemplo, é maior que 1, diz-se que este bem é elástico; quando o resultado for igual 

a um a elasticidade é unitária; e quando for menor que 1, a elasticidade desse bem é 

inelástica. 

A elasticidade renda do ICMS segue os mesmos princípios da elasticidade 

renda da demanda de um bem, ou seja, quando a variação percentual do ICMS é 

maior que a variação percentual da renda (PIB) a receita do tributo é elástica. 

Quando as variáveis ICMS e PIB variam percentualmente na mesma proporção, a 

elasticidade não se altera, é unitária. Entretanto, quando a variação percentual do 

imposto é menor que a variação percentual da renda , ele é inelástico. 

Desse modo, no que concerne ao princípio da progressividade e da 

regressividade dos tributos, quando a elasticidade renda do tributo é elástica, diz-se 

que o tributo é progressivo pelo fato de estar-se tributando mais a renda. Quando a 

elasticidade é unitária, o tributo é classificado como proporcional, visto que não há 

alteração pelo fato da variação dos percentuais seguirem na mesma proporção. 

Quando a elasticidade do tributo é inelástica, há uma regressividade pelo fato de 

que está havendo uma variação percentual menor do tributo em relação à renda, ou 
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em termos práticos, paga menos quem possui uma renda maior. (VICECONTI & 

NEVES, 2009) 

Matematicamente, a teoria pode ser descrita da seguinte forma, por 

definição: 

 
         Ame = T/Y 

         Amg = ΔT/ΔY 

 

 

Sendo, Ame = alíquota média; Amg = alíquota marginal. 

 

 

Onde: T= imposto; Y = renda;   ΔT = variação do imposto;   ΔY = variação da 

renda. 

 

          

Um imposto de renda proporcional pode ser expresso pela seguinte função: 

 

T = a Y; onde a = alíquota fixa qualquer que seja a renda. 

 

Logo: Ame = T/Y = a         e,             Amg = ΔT/ ΔY = a 

 

Já que em caso de variação de renda: 

 

T + ΔT = a (Y + ΔY) =  

T + ΔT = aY+ a ΔY 

 

Como se está falando em elasticidade renda, dividindo-se a expressão 

acima por Y, tem-se: 

 

T/Y + ΔT/Y = aY/Y + aΔY/Y   

Ou, a + ΔT/Y = a + aΔY/Y 

ΔT/Y = aΔY/Y 

ΔT/ ΔY = a 
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3.1.1 Elasticidade renda do imposto e grau de progressividade 

a) Imposto progressivo 

 O imposto progressivo tem por característica que sua alíquota média (T/Y) 

se eleva à medida que a renda (Y) aumenta. Então: 

T + ΔT/ Y + ΔY > T/Y, se ΔY > 0. 

Dividindo-se o primeiro membro da inequação por T que é um número 

positivo:      

T + ΔT/ Y + ΔY > T. 1/ Y 

            T + ΔT/ (Y + ΔY) T > 1/ Y 

            T + ΔT/ T > Y + ΔY/ Y 

1+ ΔT/T > 1 + ΔY/Y  

 

Logo, se o imposto é progressivo: 

 

ΔT/T > ΔY/Y               

 

b) Impostos regressivos e proporcionais 

Segundo Viceconti & Neves (2009, p.251-252) faz- se uma demonstração 

similar partindo-se de: 

T + ΔT/ Y + ΔY < T/Y 

Para um imposto regressivo, ou: 

T + ΔT/ Y + ΔY = T/Y 

Para um imposto proporcional. 

 

 

3.2 A Elasticidade Renda do ICMS em Sergipe  

O modelo a ser analisado foi feito a partir de uma equação de regressão que 

segue a linha do modelo linear clássico através do método dos mínimos quadrados. 

Conforme Matos (1995, p.43) o objetivo da estimação pelo método dos mínimos 

quadrados é o de “obter estimativas dos parâmetros a e b, a partir de uma amostra 

dos valores Yi e X i, de modo que os erros ou resíduos sejam mínimos”. 
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Em termos matemáticos a equação do presente trabalho pode ser descrita 

como ICMS = f (PIB) assim, a elevação ou diminuição da arrecadação do ICMS 

estaria em função do aumento ou da diminuição do PIB.  

Em métodos quantitativos a função de regressão que é linear simples passa 

a ser descrita da seguinte forma segundo Gujarati (2011): 

 

Y = a + b X + u onde: 

Y = ICMS ou variável dependente a ser explicada. 

a= Constante, parâmetro. 

b= Parâmetro que serve de base para o coeficiente de elasticidade após o 

cálculo com a aplicação de logaritmos. 

X = PIB ou variável independente e explicativa. 

u= termo aleatório.  

              

Para mensurar os impactos dos fatores de crescimento de arrecadação do 

ICMS e do PIB ao longo dos anos de 2005 a 2009 (sendo que a escolha desses 

anos é consequência da disponibilidade dos dados das respectivas variáveis dos 

municípios sergipanos) também foi realizada a estimação de dados em painel com 

efeitos fixos e com a matriz robusta para corrigir a autocorrelação e a 

heterocedasticidade.  

Nesse caso, o procedimento para estimar a equação adotou o seguinte 

algoritmo: i) teste de especificação de Hausman (efeito fixo versus efeitos variáveis); 

ii) teste de heterocedasticidade; iii) teste de autocorrelação serial. 

Foi aplicado para rodar a regressão o pacote estatístico Stata 9.0. O 

procedimento econométrico utilizado nesse trabalho leva em consideração algumas 

peculiaridades da base de dados, dados de corte e serie temporal. Assim, é preciso 

realizar alguns testes de especificação do modelo como o de Hausman.  

Conforme Gujarati (2011), o teste serve de base para testar a hipótese nula 

de que o modelo deve ser especificado com um “efeito aleatório” contra o “efeito 

fixo”. Desse modo, de acordo com o respectivo teste, o modelo deve ser estimado 

com efeitos aleatórios RE entre os municípios sergipanos.  

Assim, o teste de especificação de Hausman é um teste estatístico utilizado 

em Econometria que avalia a consistência de um estimador comparado a outro 

estimador alternativo. Com isso, este teste ajuda a verificar se o método 
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econométrico é adequado aos pressupostos em que o analista está verificando o 

respectivo modelo. 

          
 

3.2.2 Resultados 

De acordo com a Tabela 15 observa-se que a elasticidade do PIB é 

estatisticamente significante ao nível de 1%; ou seja, os resultados foram 

satisfatórios para a verificação significativa ao nível de 1%; assim, a regressão 

possui 99% de confiabilidade do modelo. Também não houve sinais estranhos à 

teoria econômica, isto é, o ICMS e o PIB variaram positivamente como era esperado.  

Na regressão em destaque, o coeficiente de determinação R2, na coluna 

OVERALL dos efeitos aleatórios RE é de 74,62%, também bastante significativo 

demonstrando que a variável PIB consegue explicar a influência na variável ICMS 

em quase 75% do modelo analisado, sendo que 25% serão explicados a partir de 

outras variáveis que não estão presentes neste modelo de regressão linear simples, 

ao passo que, como analisado acima, o modelo é de regressão linear simples 

porque contém apenas uma variável dependente ICMS e uma variável independente 

e explicativa, o PIB. 

 

                                Tabela 15 - Resultados das estimações 
  FE RE 

r2  within 0,3294 0,3294 

between 0,7643 0,7643 

overall 0,7462 0,7462 

   

rho 0,8816 0,8699 

   

Constante 4,9786* 3,9437* 

 (0,000) (0,000) 

LOG PIB 0,5219* 0,5789* 

 (0,000) (0,000) 

F 47,02 - 

 (0,000)  

cor (u_i, Xb) 0,2923 0 

   

X
2
 - 82.057 

  (0,000) 

*significativo ao nível de 1%Teste de Hausman: 0,71 Prob>chi2 = 0.3980, ou seja, 
vale o teste de efeitos aleatórios (RE) 
Fonte: SEFAZ/SE, IBGE. 
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Como resultante da regressão, a equação encontrada de acordo com a 

tabela 15 do resultado das estimações foi: 

 

ICMS = 3,94 + 0,58 PIB 

 

Ou seja, para cada 1% de aumento no produto interno bruto dos municípios 

do Estado de Sergipe, há um acréscimo de 0,58% nos repasses do ICMS para os 

respectivos municípios. Isto mostra que de modo geral, os repasses do ICMS de 

acordo com a teoria microeconômica da elasticidade renda, são inelásticos, ou seja, 

a variável dependente ICMS varia percentualmente em uma proporção menor que a 

variável independente produto interno bruto. 

A análise que se faz a partir dos resultados é que do ponto de vista da 

dinâmica econômica no período em tela, o coeficiente de elasticidade mostra que 

não houve muita interferência nos repasses do ICMS durante o período de 

crescimento ou de desaceleração econômica da economia. Ou seja, dentro deste 

período, alguma crise ou avanço na economia que tenha ocorrido não foi suficiente 

para afetar a arrecadação de ICMS dos municípios sergipanos. 

Por outro lado, seguindo a teoria da tributação, observa-se que está 

havendo certa regressividade nos repasses do ICMS aos municípios pelo fato de 

que o ICMS repassado é inelástico; ele é proporcionalmente, em termos de variação 

percentual, bem menor do que a variação da renda. Enquanto esta varia em 1%, a 

variação do ICMS chega a apenas 0,58%. 

Através dos dados, tudo leva a crer que o Estado de Sergipe não vem 

tributando demasiadamente a economia deste estado com a arrecadação de ICMS, 

fato já comprovado quando se analisa o desempenho da arrecadação do ICMS 

sergipano que é o último do nordeste apesar do estado possuir o 7° PIB da região 

segundo o IBGE. 

Também, através dos dados disponibilizados na tabela 12 é possível 

observar que 20% dos municípios sergipanos detêm 73% de toda a participação dos 

repasses do ICMS, enquanto 80% dos municípios detêm apenas os outros 27% da 

arrecadação. Isto mostra que há uma grande concentração nos repasses de ICMS a 

poucos municípios dentro deste estado. Assim, o estado de Sergipe segue o mesmo 

molde do desempenho econômico regional brasileiro que centraliza os recursos nas 

mãos dos estados do sul e sudeste do país em detrimento das outras regiões.      
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3.2.3 Conclusão 

Como explicitado anteriormente, do ponto de vista tributário, os municípios 

praticamente nada podem fazer para aumentar a arrecadação de ICMS por se tratar 

de uma tributação cuja competência é estadual; contudo, do ponto de vista 

econômico, quanto mais investimentos e dispêndios os municípios fizerem na área 

de indústrias, comércio, serviços; a tendência é haver um aumento do produto e 

consequentemente, também, uma elevação na arrecadação do ICMS. 

O objetivo do presente capítulo foi mostrar a relação do ICMS com o produto 

interno bruto dos municípios sergipanos mostrando o grau de sensibilidade que 

existe entre ambos. Para a demonstração, calculou-se a elasticidade renda dos 

municípios com base nos dados coletados junto a Secretaria de Estado da Fazenda 

e do IBGE. 

O resultado mostra que os repasses do ICMS aos municípios sergipanos 

são inelásticos, ou seja, de acordo com a elasticidade renda a distribuição de ICMS 

varia percentualmente em uma proporção menor do que o produto. 

De acordo com a teoria da tributação, os repasses do ICMS aos municípios 

sergipanos sendo inelásticos seguem a regra da regressividade dos tributos; assim, 

o desempenho dos repasses do ICMS aos municípios não está acompanhando o 

desempenho do crescimento do PIB na mesma proporção. 

Os dados também mostram uma grande concentração na distribuição do 

ICMS a poucos municípios, enquanto a grande maioria fica com uma parcela menor 

da arrecadação. 
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4 OS REFLEXOS DO ICMS NO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS 

Neste capítulo são analisados o ICMS e a receita corrente líquida. Como 

também a relação do ICMS com o índice FIRJAN, no que diz respeito ao IFDM, 

buscando mostrar até que ponto o ICMS é um reflexo do desenvolvimento dos 

municípios sergipanos. Assim é feita uma análise de correlação explicitando as 

variáveis PIB, população, IFDM e tendo como variável dependente o ICMS. 

 

  

4.1 O ICMS e a Receita Corrente Líquida 

O ICMS como fonte de receita faz parte do quadro da receita corrente líquida 

dos municípios. A receita corrente líquida (RCL) está denominada na Lei 

Complementar Nº 101, chamada Lei de responsabilidade fiscal aonde diz que “Art. 

2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:  

 
IV - receita corrente líquida: O somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes. (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101/2000).  

             

Geralmente, em uma planilha para municípios com população de até 

100.000 habitantes as receitas arrecadadas se baseiam em: IPTU, imposto predial e 

territorial urbano; IRRF, imposto de renda retido na fonte; ITBI, imposto sobre 

transmissões de bens imóveis; ISS, imposto sobre serviços de qualquer natureza; 

Taxas, FPM, fundo de participação dos municípios; ITR, imposto sobre a 

propriedade territorial rural; LC 87/96; ICMS; IPVA; imposto sobre a propriedade de 

veículos automotores; IPI-Exp, imposto sobre produtos industrializados para a 

exportação; Royalties; CIDE- contribuição de intervenção no domínio econômico; 

Multas e juros de mora de tributos; receita da dívida ativa tributária. (LC 101/2000). 

Destaca-se que o IRRF e ITR são tributos federais que são apropriados 

pelos municípios sempre que a fonte geradora acontecer em suas autarquias e 

fundações que instituírem e mantiverem. Enquadram-se no que sugere o artigo 158 

da CF: 
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Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e 
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e 
pelas fundações que instituírem e mantiverem; 
 
II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da 
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis 
neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se 
refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (Regulamento). 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

  

Conforme explicações de Mailer (2011) são repassados aos municípios 

100% do produto da arrecadação do IRPF, incidente na fonte pagadora, sobre 

rendimentos pagos a qualquer título a eles. No que se refere ao ITR cabe aos 

municípios 50% do produto de arrecadação relativamente aos imóveis que nele 

estiverem situados. Pode acontecer um repasse de 100% caso o município opte por 

realizar a fiscalização e cobrança de tributos. Atenta-se ao fato de que é vedado ao 

município isentar ou dar descontos a nenhum contribuinte só a União tem 

competência para tanto.  

Sobre o ICMS verifica-se tratar de um tributo que tem a vantagem de ser um 

recurso que vem em dinheiro e pode ser investido de forma discricionária, ou seja, 

pode ser usado na folha de pagamentos, como também em investimentos de 

infraestrutura e investimentos sociais a exemplo de construção de praças, 

calçamento de estradas, etc. Diferente dos recursos vinculados como, por exemplo, 

o recurso do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que deve ser investido 

como o próprio nome diz na educação e valorização do magistério (LEI 

11.494/2007).  

Atesta-se que dos repasses do ICMS como fonte da RCL, também é 

derivado verbas para a saúde e educação fomentando deste modo recursos para as 

áreas prioritárias no desenvolvimento do bem-estar social da coletividade. 

Acrescido a essa situação o ICMS também passa a ser de grande 

importância para os municípios pelo fato de que basta o município não prestar 

contas de verbas federais que recebe (convênios com ministérios federais) ou faltar 

em recolher para a União contribuições previdenciárias, além de outros tributos; o 
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município passa a ser penalizado em receber emendas do governo federal para 

investimentos em infraestrutura e outros setores da administração. 

É comum entre o final do mês de outubro e o início do mês de novembro, os 

prefeitos irem a Brasília com ofícios, atrás de emendas; contudo, nem sempre as 

emendas são adquiridas pelo fato de que para elas serem liberadas é necessário 

que os municípios tenham certidões de regularidade e isto muitas vezes não ocorre; 

os problemas vão de falta de regularidade para obter certidões no CADIN (Cadastro 

Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), SIAF (Sistema 

Integrado de Administração Financeira), CAUC (Cadastro Único de Exigências para 

Transferências Voluntárias), RFB (Receita Federal do Brasil), dentre outras. 

 

  

4.2 O ICMS e o Índice FIRJAN 

Para analisar uma projeção dos repasses do ICMS aos municípios, no que 

diz respeito a indicadores sociais, foi utilizado uma comparação entre estes 

repasses e o IFDM - Índice FIRJAN de desenvolvimento municipal da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro buscando-se fazer uma relação entre ambos.  

Destaca-se que este índice acompanha anualmente o desenvolvimento 

sócioeconômico dos municípios, retratando as áreas de emprego e renda, educação 

e saúde. É feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais 

disponibilizadas pelos ministérios do trabalho, educação e saúde. O índice varia de 

zero 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade. 

Segundo a Firjan (2011), a metodologia possibilita determinar se a melhora relativa 

ocorrida em determinado município decorre da adoção de políticas específicas ou se 

o resultado obtido é apenas reflexo da queda dos demais municípios. 

Com uma metodologia única, o índice IFDM possibilita o acompanhamento 

do desenvolvimento humano, econômico e social de todos os municípios do país. 

Verifica-se que a metodologia de operação deste índice considera as três principais 

áreas de desenvolvimento humano com a mesma ponderação de 0 a 1.  

As áreas que apresentarem o resultado mais próximo de 1 terá o maior nível 

de desenvolvimento. Dessa forma a leitura referente à classificação considerando 
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essa metodologia, conforme explicações da FIRJAN (2011, p.26) está baseada na 

seguinte escala:  

a. Municípios com IFDM entre 0 e 0,4 – baixo estágio de 
desenvolvimento; 

b. Municípios com IFDM entre 0,4 e 0,6 – desenvolvimento regular; 
c. Municípios com IFDM entre 0,6 e 0,8 – desenvolvimento 

moderado; 
d. Municípios com IFDM entre 0,8 e 1,0 – alto estágio de 

desenvolvimento. 
 
 

No quadro 7 o registro das variáveis que compõem o IFDM por área de 

desenvolvimento: 

 

Quadro 7 - Variáveis que compõem o IFDM 

Fonte: Adaptado de Firjan (2011, p.26)   

  

Nas tabelas 16 e 17 dados referentes à aplicação do índice FIRJAN nos 

municípios sergipanos no período (2005-2009). 

 

 

 Tabela 16 - Índice FIRJAN dos municípios sergipanos 

 

EMPREGO E RENDA 

 

EDUCAÇÃO 

 

SAÚDE 

 

   Variáveis utilizadas: 

 Geração de emprego formal; 

 Estoque de emprego formal; 

 Salários médios do emprego 

formal. 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério do Trabalho 

e Emprego  

    

   Variáveis utilizadas: 

 Taxa de matricula na educação 

infantil; 

 Taxa de abandono; 

 Taxa de distorção idade-série; 

 Percentual de docentes com 

ensino superior; 

 Média de horas aula diárias; 

 Resultado do IDEB. 

  

Fonte: Ministério do Trabalho e 

Emprego  

 
Variáveis utilizadas: 

 Número de consultas pré-
natal; 

 Óbitos por causas mal 
definidas; 

 Óbitos infantis por causas 
evitáveis. 

 
 
 
 
 
Fonte: Ministério da Saúde 

 
MUNICÍPIOS 2005 2006 2007 2008 2009 MÉDIA 

Amp. do São Francisco 0,5921 0,6084 0,613 0,5716 0,6047 0,59796 

Aquidabã 0,4562 0,4573 0,5381 0,5221 0,5464 0,50402 

Aracaju 0,7988 0,7945 0,7681 0,7961 0,7926 0,7945 

Arauá 0,5309 0,5527 0,5518 0,5527 0,5325 0,5518 

Areia Branca 0,5427 0,5285 0,5618 0,5921 0,6621 0,5618 
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Barra dos Coqueiros 0,6041 0,6023 0,5911 0,6499 0,7233 0,6041 

Boquim 0,5958 0,553 0,5474 0,5734 0,5526 0,553 

Brejo Grande 0,4819 0,476 0,4561 0,4838 0,519 0,4819 

Campo do Brito 0,5411 0,5439 0,5187 0,6704 0,6738 0,5439 

Canhoba 0,5461 0,5492 0,5503 0,5486 0,5361 0,5486 

Canindé do São Francisco 0,5724 0,5758 0,5655 0,6185 0,5785 0,5758 

Capela 0,5288 0,5896 0,5925 0,6477 0,6553 0,5925 

Carira 0,5185 0,5155 0,5296 0,5454 0,5691 0,5296 

Carmópolis 0,6231 0,6248 0,6959 0,618 0,6983 0,6248 

Cedro de São João 0,5586 0,5662 0,5891 0,5565 0,6045 0,5662 

Cristinápolis 0,4933 0,5053 0,5194 0,483 0,5135 0,5053 

Cumbe 0,5003 0,5201 0,5638 0,5693 0,5933 0,5638 

Divina Pastora 0,6208 0,6357 0,6001 0,5414 0,6313 0,6208 

Estância 0,6221 0,6309 0,6107 0,6496 0,6545 0,6309 

Feira Nova 0,4991 0,5172 0,5163 0,5101 0,5072 0,5101 

Frei Paulo 0,5897 0,5783 0,5908 0,6187 0,6442 0,5908 

Gararu 0,4431 0,4804 0,5127 0,5004 0,5083 0,5004 

General Maynard 0,5636 0,6017 0,5933 0,6226 0,5549 0,5933 

Graccho Cardoso 0,4719 0,4327 0,5648 0,4851 0,5226 0,4851 

Ilha das Flores 0,5189 0,5238 0,5134 0,5073 0,5395 0,5189 

Indiaroba 0,5207 0,5278 0,5326 0,5459 0,5482 0,5326 

Itabaiana 0,6414 0,6572 0,642 0,6795 0,6916 0,6572 

Itabaianinha 0,5337 0,5262 0,5539 0,5357 0,5587 0,5357 

Itabi 0,4838 0,509 0,51 0,5062 0,5706 0,509 

Itaporanga D’Ajuda 0,5745 0,574 0,5751 0,575 0,5332 0,5745 

Japaratuba 0,6462 0,6636 0,6747 0,7023 0,6952 0,6747 

Japoatã 0,5127 0,5014 0,5451 0,5589 0,5626 0,5451 

Lagarto 0,5569 0,5738 0,5867 0,5887 0,6088 0,5867 

Laranjeiras 0,6717 0,6418 0,6403 0,6968 0,6796 0,6717 

Macambira 0,5609 0,5674 0,6164 0,6303 0,6349 0,6164 

Malhada dos Bois 0,5331 0,5407 0,5652 0,5443 0,5701 0,5443 

Malhador 0,5034 0,5433 0,5374 0,596 0,615 0,5433 

Maruim 0,5984 0,662 0,6139 0,6201 0,6145 0,6145 

Moita Bonita 0,5877 0,5652 0,6054 0,6513 0,6637 0,6054 

Monte Alegre de Sergipe 0,4691 0,488 0,5348 0,5481 0,5429 0,5348 

Muribeca 0,5009 0,5774 0,624 0,6343 0,6685 0,624 

Neópolis 0,5475 0,5644 0,5479 0,5735 0,5771 0,5644 

Nossa Sra. Aparecida 0,5472 0,58 0,5889 0,5914 0,6136 0,5889 

Nossa Sra. da Glória 0,5373 0,5485 0,5923 0,6127 0,5733 0,5733 

Nossa Sra. das Dores 0,5244 0,5285 0,5737 0,6635 0,6781 0,5737 

Nossa Sra. de Lourdes 0,5219 0,527 0,5552 0,5851 0,5599 0,5552 

Nossa Sra. do Socorro 0,6929 0,6486 0,6901 0,6009 0,6091 0,6486 

Pacatuba 0,4981 0,5378 0,532 0,5333 0,5494 0,5333 

Pedra Mole 0,559 0,5661 0,6372 0,6506 0,6636 0,6372 

Pedrinhas 0,5408 0,5311 0,5 0,5293 0,5405 0,5311 

Pinhão 0,5986 0,6267 0,6005 0,6032 0,612 0,6032 
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Fonte: Firjan (2011) 
 
 

Tabela 17 - Relação índices ICMS e IFDM  
 
MUNICÍPIOS MÉDIA\IFDM ORDEM\IFDM ORDEM\ICMS 

Aracaju 0,7945 1º 1º 

São Cristóvão 0,6871 2º 14º 

Japaratuba 0,6747 3º 9º 

Rosário do Catete 0,6737 4º 6º 

Laranjeiras 0,6717 5º 3º 

Itabaiana 0,6572 6º 11º 

Nossa Sra. do Socorro 0,6486 7º   5º 

Ribeirópolis 0,6412 8º 29º 

Pedra Mole 0,6372 9º 73º 

Estância 0,6309 10º 4º 

Carmópolis 0,6248 11º 12º 

Muribeca 0,624 12º 75º 

Divina Pastora 0,6208 13º 17º 

Macambira 0,6164 14º 61º 

São Miguel do Aleixo 0,6152 15º 71º 

Pirambu 0,6036 0,517 0,6132 0,6176 0,5992 0,6036 

Poço Redondo 0,5309 0,5259 0,5307 0,4927 0,5307 0,5307 

Poço Verde 0,5222 0,5537 0,5514 0,5424 0,5772 0,5514 

Porto da Folha 0,4621 0,4656 0,4531 0,4911 0,5246 0,4656 

Propriá 0,5844 0,5966 0,5938 0,5959 0,6483 0,5959 

Riachão do Dantas 0,4928 0,525 0,5417 0,5554 0,5672 0,5417 

Riachuelo 0,5047 0,6164 0,5879 0,5885 0,5764 0,5879 

Ribeirópolis 0,5864 0,5729 0,6412 0,6598 0,6654 0,6412 

Rosário do Catete 0,6734 0,698 0,6656 0,6737 0,6988 0,6737 

Salgado 0,5521 0,5416 0,5472 0,5449 0,5508 0,5472 

Santa Luzia do Itanhy 0,4783 0,4985 0,4889 0,5272 0,5409 0,4985 

Santa Rosa de Lima 0,5749 0,5445 0,5509 0,5559 0,5659 0,5559 

Santana do São Francisco 0,5193 0,5107 0,5321 0,5673 0,5663 0,5321 

Santo Amaro das Brotas 0,5483 0,5475 0,5958 0,5955 0,6047 0,5955 

São Cristóvão 0,6221 0,6051 0,6871 0,6966 0,7519 0,6871 

São Domingos 0,4985 0,5496 0,5412 0,5656 0,6056 0,5496 

São Francisco 0,5715 0,594 0,6263 0,576 0,6549 0,594 

São Miguel do Aleixo 0,5146 0,5458 0,6213 0,6152 0,6189 0,6152 

Simão Dias 0,5706 0,6098 0,6278 0,6107 0,5766 0,6098 

Siriri 0,5655 0,5378 0,5947 0,576 0,58 0,576 

Telha 0,4778 0,5232 0,577 0,5868 0,5995 0,577 

Tobias Barreto 0,5168 0,5346 0,5304 0,5218 0,5648 0,5304 

Tomar do Geru 0,4931 0,5289 0,4978 0,5542 0,5681 0,5289 

Umbaúba 0,5107 0,5554 0,5448 0,5745 0,593 0,5554 
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Maruim 0,6145 16º 18º 

Simão Dias 0,6098 17º 19º 

Moita Bonita 0,6054 18º 48º 

Barra dos Coqueiros 0,6041 19º 21º 

Pirambu 0,6036 20º 30º 

Pinhão 0,6032 21º 58º 

Amparo do São Francisco 0,59796 22º 59º 

Propriá 0,5959 23º 15º 

Santo Amaro das Brotas 0,5955 24º 41º 

São Francisco 0,594 25º 74º 

General Maynard 0,5933 26º 60º 

Capela 0,5925 27º 8º 

Frei Paulo 0,5908 28º 27º 

Nossa Sra. Aparecida 0,5889 29º 67º 

Riachuelo 0,5879 30º 13º 

Lagarto 0,5867 31º 10º 

Telha 0,577 32º 68º 

Siriri 0,576 33º 23º 

Canindé do São Francisco 0,5758 34º 2º 

Itaporanga D’Ajuda 0,5745 35º 7º 

Nossa Sra. das Dores 0,5737 36º 35º 

Nossa Sra. da Glória 0,5733 37º 25º 

Cedro de São João 0,5662 38º 55º 

Neópolis 0,5644 39º 20º 

Cumbe 0,5638 40º 72º 

Areia Branca 0,5618 41º 38º 

Santa Rosa de Lima 0,5559 42º 62º 

Umbaúba 0,5554 43º 34º 

Nossa Sra. de Lourdes 0,5552 44º 69º 

Boquim 0,553 45º 26º 

Arauá 0,5518 46º 44º 

Poço Verde 0,5514 47º 33º 

São Domingos 0,5496 48º 32º 

Canhoba 0,5486 49º 66º 

Salgado 0,5472 50º 42º 

Japoatã 0,5451 51º 28º 

Malhada dos Bois 0,5443 52º 53º 

Campo do Brito 0,5439 53º 37º 

Malhador 0,5433 54º 46º 

Riachão do Dantas 0,5417 55º 50º 

Itabaianinha 0,5357 56º 22º 

Monte Alegre de Sergipe 0,5348 57º 49º 

Pacatuba 0,5333 58º 16º 

Indiaroba 0,5326 59º 52º 

Santana do São Francisco 0,5321 60º 63º 

Pedrinhas 0,5311 61º 47º 
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Poço Redondo 0,5307 62º 45º 

Tobias Barreto 0,5304 63º 24º 

Carira 0,5296 64º 31º 

Tomar do Geru 0,5289 65º 56º 

Ilha das Flores 0,5189 66º 51º 

Feira Nova 0,5101 67º 65º 

Itabi 0,509 68º 54º 

Cristinápolis 0,5053 69º 36º 

Aquidabã 0,50402 70º 39º 

Gararu 0,5004 71º 64º 

Santa Luzia do Itanhy 0,4985 72º 57º 

Graccho Cardoso 0,4851 73º 70º 

Brejo Grande 0,4819 74º 43º 

Porto da Folha 0,4656 75º 40º 

Fonte: Firjan (2011) 

 
 

  De acordo com a tabela 17, observa-se que dentre os 15 municípios que 

obtiveram os melhores desempenhos do IFDM, chamam a atenção os municípios de 

Pedra Mole, Muribeca, Macambira e São Miguel do Aleixo que estão entre os 

municípios que menos recebem repasses de ICMS. Isto significa dizer que o ICMS 

não explica o bom desempenho ou o desenvolvimento socioeconômico destes 

municípios; como também, municípios que mais recebem repasses do respectivo 

tributo, não obtiveram um bom desempenho no índice social da FIRJAN; um 

exemplo é Canindé de São Francisco que no período considerado foi o 2º município 

que mais recebeu repasses do ICMS e figura em 34º lugar no índice de 

desenvolvimento. 
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Tabela 18 – Relação IFDM e ICMS nos municípios sergipanos (2008-2010) 

 
MUNICÍPIOS 

Área 
Territorial

KM
2
 

2010 2009 2008 

 
População IFDM 

PIB 
(MIL R$ ICMS 

 
População IFDM 

PIB 
(MIL R$ ICMS 

 
População IFDM 

PIB 
(MIL R$ ICMS 

Amp. do São Francisco 35,17 2275 0,5 853 14869 4.129.311,64 2268 0,6047 12819 1.252.028,16 2261 0,5716 12362 1217 

Aquidabã 357 20066 0,5503 115100 17.611.362,50 19890 0,5464 104242 1.608.705,54 19762 0,5221 96087 1413 

Aracaju 174,05 570937 0,7978 8751494 3.984.955.393,16 544039 0,7926 7104252 94.771.706,60 536785 0,7961 6946348 91700 

 Arauá 192,72 9699 0,5831 59380 5.942.392,94 12042 0,5325 66835 1.429.578,41 11980 0,5527 56902 1319 

Areia Branca 128,39 16882 0,6479 93302 11.987.865,03 16733 0,6621 88716 1.514.770,43 16568 0,5921 82401 1443 

Barra dos Coqueiros 91,1 25012 0,6303 246251 86.683.549,73 19998 0,7233 168699 2.811.054,79 19808 0,6499 228948 2435 

Boquim 214,56 25528 0,5971 167834 32.612.998,70 25270 0,5526 140938 2.366.247,55 25190 0,5734 135432 1947 

Brejo Grande 149,95 7745 0,5281 45115 5.191.868,93 8086 0,519 40003 1.288.104,34 8001 0,4838 41066 1260 

Campo do Brito 201,72 16766 0,6671 100637 14.790.708,21 16745 0,6738 83451 1.595.960,23 16612 0,6704 75459 1548 

Canhoba 170,05 3947 0,5254 24055 1.579.835,01 4025 0,5361 21748 1.225.227,02 4023 0,5486 19850 1180 

Canindé do São Francisco 902,25 24693 0,6429 1326773 1.711.989.903,62 23005 0,5785 907921 40.217.926,63 22534 0,6185 1127147 38969 

Capela 440,71 30769 0,6836 384134 73.921.005,40 28960 0,6553 373383 6.433.124,78 28756 0,6477 147843 7874 

Carira 636,4 19990 0,6202 196382 35.770.880,49 19708 0,5691 135070 2.379.121,74 19543 0,5454 124313 1575 

Carmópolis 45,9 13500 0,7148 400399 178.480.837,60 12610 0,6983 283920 4.565.322,21 12317 0,618 399194 4364 

Cedro de São João 79,59 5633 0,6025 34293 3.633.240,32 5522 0,6045 26544 1.274.798,31 5513 0,5565 25628 1218 

Cristinápolis 253,86 16519 0,5095 96975 53.912.682,25 16131 0,5135 81685 1.693.777,03 16006 0,483 67968 1467 

Cumbe 129,19 3813 0,5644 23997 1.605.923,45 3870 0,5933 21623 1.213.295,02 3852 0,5693 19796 1169 

Divina Pastora 92,24 4326 0,6081 116836 55.507.996,59 4448 0,6313 86633 2.199.439,96 4341 0,5414 146166 2252 

Estância 642,3 64464 0,6689 1029449 696.685.123,49 63582 0,6545 779692 19.286.948,84 63206 0,6496 832004 17378 

Feira Nova 188,01 5325 0,5145 35092 2.311.285,04 5875 0,5072 32213 1.236.355,73 5805 0,5101 31038 1186 

Frei Paulo 399,43 13854 0,6937 219464 125.028.844,71 13060 0,6442 168475 2.370.931,66 12969 0,6187 164619 2822 

Gararu 644,72 11458 0,5483 70894 3.454.717,97 11999 0,5083 63179 1.237.950,67 11949 0,5004 58686 1190 

General Maynard 20,22 2914 0,6331 16578 1.578.999,94 2907 0,5549 13869 1.225.226,59 2862 0,6226 15035 1180 

Graccho Cardoso 242,14 5648 0,5973 35169 1.872.620,29 5732 0,5226 31642 1.222.819,40 5716 0,4851 29659 1166 

Ilha das Flores 52,81 8348 0,5534 41620 3.721.011,48 8906 0,5395 38203 1.262.102,66 8855 0,5073 38441 1226 
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Indiaroba 20,22 15861 0,5202 90720 7.788.361,70 18126 0,5482 86215 1.301.561,95 17677 0,5459 75804 1233 

Itabaiana 242,14 86981 0,7027 824457 225.222.054,33 86564 0,6916 665200 7.413.442,15 85725 0,6795 654074 6068 

 Itabaianinha 52,81 38886 0,5873 209042 36.920.824,38 38850 0,5587 181995 2.298.550,21 38565 0,5357 162920 2306 

Itabi 20,22 4972 0,5967 31363 2.964.209,91 4827 0,5706 29650 1.274.278,71 4863 0,5062 26318 1224 

 Itaporanga D’Ajuda 242,14 30428 0,6511 447993 210.624.556,05 29347 0,5332 413798 5.788.910,40 29010 0,575 455934 6381 

Japaratuba 52,81 16874 0,6550 344196 170.922.706,78 16046 0,6952 261847 4.399.498,25 15920 0,7023 363050 4626 

Japoatã 20,22 12947 0,5394 93904 33.525.758,99 14027 0,5626 84751 2.143.221,80 13944 0,5589 91066 2505 

Lagarto 242,14 94852 0,6272 699880 166.100.870,01 92474 0,6088 631592 6.242.030,39 91696 0,5887 584195 5200 

Laranjeiras 52,81 26903 0,6919 960709 795.512.370,41 24714 0,6796 832574 25.889.990,57 24626 0,6968 934956 27842 

Macambira 20,22 6411 0,6591 34702 3.722.621,10 6554 0,6349 29843 1.255.967,04 6489 0,6303 28060 1198 

 Malhada dos Bois 242,14 3461 0,5934 21749 39.726.023,62 3830 0,5701 23507 1.380.675,30 3775 0,5443 24727 1206 

Malhador 52,81 12056 0,6822 60954 5.424.204,51 12124 0,615 54559 1.302.631,28 12074 0,596 51039 1240 

Maruim 20,22 16338 0,6308 168850 57.802.725,68 15582 0,6145 152485 2.365.614,29 15583 0,6201 175944 2520 

Moita Bonita 242,14 11034 0,6934 56897 5.363.172,15 11269 0,6637 49540 1.301.319,18 
11230 0,6513 48229 1246 

Monte Alegre de Sergipe 52,81 13621 0,5601 80188 5.580.702,57 13817 0,5429 69830 1.290.970,48 
13620 0,5481 61269 1232 

Muribeca 79,14 7342 0,6611 50314 4.299.510,18 7466 0,6685 41947 1.539.226,11 
7438 0,6343 34315 1188 

Neópolis 259,33 18511 0,5974 144547 47.044.560,56 19538 0,5771 130084 2.238.118,94 
19466 0,5735 120004 2114 

Nossa Sra. Aparecida 340,37 8510 0,6713 60458 9.964.228,86 8813 0,6136 82952 1.231.561,12 
8770 0,5914 49666 1169 

Nossa Sra. da Glória 756,48 32514 0,6172 307782 95.303.951,61 30804 0,5733 247134 2.676.965,73 
30466 0,6127 226383 2202 

Nossa Sra. das Dores 471 24579 0,6702 155311 28.223.040,95 24747 0,6781 143086 1.733.172,16 
24529 0,6635 117777 1592 

Nossa Sra. de Lourdes 80,42 6242 0,6135 36305 3.468.616,75 6509 0,5599 32534 1.224.152,52 
6469 0,5851 30248 1171 

Nossa Sra. do Socorro 157,51 160829 0,7064 1804869 728.375.515,11 155334 0,6091 1422689 17.736.573,82 
153253 0,6009 1025107 16459 

Pacatuba 363,76 13137 0,5854 146196 86.125.627,09 12870 0,5494 118126 3.025.954,12 
12756 0,5333 97909 2703 

Pedra Mole 81,61 2968 0,6767 20083 1.088.535,60 2878 0,6636 17175 1.210.367,79 
2858 0,6506 16917 1161 

Pedrinhas 33,94 8821 0,5240 42918 4.607.765,34 8709 0,5405 37630 1.308.220,58 
8643 0,5293 35205 1256 

Pinhão 155,58 5973 0,5885 39713 2.979.825,65 5809 0,612 31912 1.249.076,38 
5761 0,6032 32017 1194 

Pirambu 218,08 8369 0,6183 51723 19.122.774,36 8608 0,5992 45453 1.555.193,12 8488 0,6176 51242 1551 

Poço Redondo 1212,46 30877 0,5456 158641 9.964.376,11 30249 0,5307 138850 1.354.904,66 29879 0,4927 129388 1310 

Poço Verde 430,97 21968 0,6347 117420 22.156.497,69 21882 0,5772 98329 1.672.964,24 21721 0,5424 94051 1526 
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Fonte: IBGE. Sefaz/SE. SEPLAG - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (2012). 
 

 

 

Porto da Folha 896,93 27124 0,5580 164329 14.572.716,31 27456 0,5246 145568 1.514.964,13 27311 0,4911 136245 1400 

Propriá 95,04 28457 0,7087 286607 96.630.997,59 28520 0,6483 239713 4.208.496,62 28437 0,5959 230414 3767 

Riachão do Dantas 528,25 19394 0,5898 97975 4.086.340,71 19588 0,5672 96332 1.306.092,33 19567 0,5554 85004 1250 

Riachuelo 78,48 9351 0,5830 113416 59.075.320,24 9466 0,5764 94907 3.431.853,02 9369 0,5885 110495 3685 

Ribeirópolis 251,54 17163 0,6999 130171 47.215.589,22 16194 0,6654 110999 2.455.091,17 16137 0,6598 85451 1725 

Rosário do Catete 105,41 9222 0,7465 408004 591.125.007,24 8965 0,6988 481245 11.534.779,19 8799 0,6737 660910 11472 

Salgado 248,45 19362 0,5951 102244 14.024.771,15 19101 0,5508 91080 1.470.733,35 19095 0,5449 78574 1389 

 Santa Luzia do Itanhy 329,49 13914 0,5979 88825 4.008.888,62 13502 0,5409 81074 1.263.657,96 13430 0,5272 74643 1206 

Santa Rosa de Lima 46,34 3752 0,5859 35055 1.410.102,46 6861 0,5659 30787 1.225.243,37 6799 0,5559 27141 1193 

Santana do São Francisco 67,6 7038 0,5863 23611 3.542.333,76 3996 0,5663 22393 1.252.518,00 3962 0,5673 21087 1190 

Santo Amaro das Brotas 234,65 11389 0,6196 70695 9.266.807,82 12140 0,6047 69301 1.389.072,97 12013 0,5955 60208 1319 

São Cristóvão 437,43 78876 0,7153 501648 146.480.326,06 75104 0,7519 428903 4.217.934,02 74189 0,6966 413953 3713 

São Domingos 102,47 10257 0,6549 57376 19.119.627,14 10555 0,6056 49787 1.668.992,62 10443 0,5656 51852 1528 

São Francisco 82,56 3395 0,5987 17878 1.081.989,24 3007 0,6549 16149 1.201.097,42 2965 0,576 14208 1158 

São Miguel do Aleixo 144,54 3702 0,5980 26556 872.158,33 3813 0,6189 23819 1.205.619,19 3782 0,6152 22064 1170 

Simão Dias 559,61 38724 0,6164 277630 99.608.101,88 38343 0,5766 237214 2.795.796,16 38232 0,6107 238067 2337 

Siriri 168,95 8006 0,5836 100747 45.656.617,42 7946 0,58 77059 1.882.366,76 7856 0,576 114244 1835 

Telha 49,45 2957 0,5961 17545 1.769.155,16 2969 0,5995 16070 1.228.659,62 2940 0,5868 15995 1175 

Tobias Barreto 1032,82 48039 0,5235 288976 65.937.211,02 49261 0,5648 242246 2.219.035,28 48733 0,5218 226997 1787 

Tomar do Geru 287,65 12873 0,5665 67990 8.014.278,31 13717 0,5681 62605 1.249.862,82 13611 0,5542 53482 1189 

Umbaúba 121,1 22660 0,5897 146902 29.300.051,77 21397 0,593 118814 1.756.427,54 21195 0,5745 110561 1556 
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4.3 Análise de Correlação das Variáveis PIB, População, IFDM tendo como 

Variável Dependente o ICMS 

Nesta seção acontece a análise de correlação explicitando as variáveis PIB, 

população, IFDM e tendo como variável dependente o ICMS. Na tabela 19 a 

representação da Matriz de Correlações de Pearson: 

 

                         Tabela 19 - Matriz de Correlação População, IFDM e PIB  
 

  

 

População 

 

IFDM 

 

PIB 

População 
Pearson 

Correlation 
1 ,426(**) ,969(**) 

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

 N 225 225 225 

IFDM 
Pearson 

Correlation 
,426(**) 1 ,459(**) 

 Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

 N 225 225 225 

PIB 
Pearson 

Correlation 
,969(**) ,459(**) 1 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

 N 225 225 225 

                                  **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                  Fonte: SEFAZ/SE (2013), IBGE. 

 

 

Conforme análise da tabela 19 observa-se que há elevada correlação entre 

IFDM, PIB e População, ou seja, provável multicolinearidade. Calculando-se os 

FIV’s, relacionados no quadro 8 temos: 

 

Quadro 8 – Cálculo dos FIV’s do PIB, IFDM e População 
 

 

 

 

 

 

        Fonte: SEFAZ/SE (2013), IBGE. 

Coefficientsa

86831,821 151386,5 ,574 ,567

-6,629 ,860 -1,435 -7,708 ,000 ,060 16,677

-80274,4 253507,9 -,016 -,317 ,752 ,783 1,277

,689 ,064 2,044 10,781 ,000 ,058 17,304

(Constant)

População

IFDM

PIB

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig . Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: ICMSa. 
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Ou seja, os FIV’s do PIB e da população são absurdamente altos. Retirando, 

então, a variável PIB do modelo, rodamos novamente a regressão: 

 

Quadro 9 – Cálculo dos FIV’s da IFDM e População 
 

 

 

 

         Fonte: SEFAZ/SE, IBGE. 
        Fonte: SEFAZ/SE (2013), IBGE. 

 

Os FIV’s caíram, indicando que o grau de multicolinearidade restante é bem 

aceitável. Os resultados da regressão também não apontam autocorrelação dos 

resíduos conforme o Teste de Durbin Watson, cujo valor cai na chamada zona de 

indecisão: 

 

 Model Summary(b): 

 

Quadro 10 – Resultados de Progressão 
 

 
 
 
 

a  Predictors: (Constant), IFDM, População 
b  Dependent Variable: ICMS 

                     Fonte: SEFAZ/SE (2013), IBGE. 
 

Assim, não sabemos se será necessário rodar o painel com a matriz robusta 

de variância. Para tanto, precisamos fazer o teste de White p/ heterocedasticidade. 

O referido teste rejeita a hipótese nula de homocedasticidade, já que nr2 > x 2 (5%, 

5). 

Conforme Jorge (2011, p.125) diante da constatação da presença de 

“heterocedasticidade, se faz necessário rodar o painel no Stata 9.0 com matriz 

robusta de variância”, cuja matriz robusta de variância corrige o viés dos 

estimadores causado tanto pela presença de heterocedasticidade quanto de 

autocorrelação serial dos resíduos. No caso de estimativa de efeitos fixos para 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,547(a) ,299 ,293 254410,692 1,992 

Coefficientsa

-304881 181128,5 -1,683 ,094

2,296 ,287 ,497 8,005 ,000 ,819 1,221

492245,1 305513,3 ,100 1,611 ,109 ,819 1,221

(Constant)

População

IFDM

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig . Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: ICMSa. 
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pequenas amostras os erros tendem a ser negativos, o que torna imperativa a 

correção provida pela matriz robusta de variância. Sendo assim nos quadros a 

seguir mostram as saídas do referido programa. 

 

Rodando por efeitos fixos:  

 

Quadro 11 – Saída do Stata – Efeitos fixos 
 

.xtreg ICMS popula_o ifdm, fe robust 

Fixed-effects (within) regression                                 Number os obs              =                225 
Group variable (i): estado                                            Number os obs             =                  75 
 
R-sq: within       = 0.7704                                            obs per group: min         =                   3 
         between  = 0.7824                                                                     avg         =                 3.0 
        overall     = 0.2917                                                               max       =                  3  

                                                                           F (2,148)                       =            46.84 
corr (u-i, xb)    = -0.995                                                 Prob > F                       =           0.0000 
        

 
icms  

                        Robust 
     Coef.          Std. Err.                 t               P> | t |           [95% Conf.       Interval]     

popula-o 
       ifdm  
     -cons 

115.7007        12.42351             9.31           0.000             91.15032        140.2511 
   813939        428235.9             1.90           0.059            -32307.51 1660186 
-3566110        405846.3            -8.79           0.000             -4368112       -2764108 

  

sigma_u 
sigma_e 
         rho 

7472444.1 
144244.88 
 .99962751  (fraction of variance due to  u_i) 

 
 Fonte: Stata 9.0 
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Rodando por efeitos variáveis: 

 

 Quadro 11 – Saída do Stata – Efeitos Variáveis  
 

.xtreg ICMS popula_o ifdm, re robust 

Randon-effects GLS regression                                  Number os obs              =                225 
Group variable (i): estado                                            Number os obs              =                  75 
 
R-sq: within       = 0.1825                                           obs per group: min          =                   3 
         between  = 0.7893                                                                     avg         =                 3.0 
        overall     = 0.2994                                                              max        =                  3  

Randon-effects u_i  ~ Gaussian                             Wald chi 2 (3)                =           14.20 

corr (u-i, x)                 = 0 (assumed)                          Prob > chi 2                    =           0.0026 
 

 
icms  

                        Robust 
     Coef.          Std. Err.                 z              P> | z |          [95% Conf.       Interval]     

popula-o 
       ifdm  
     -cons 

2.296221        1.783212             1.29           0.198            -1.198811       5.791252             
492245.2        219904.2             2.24           0.025             61240.89 923249.5 
-304881.2          114317            -2.67           0.008            -528938.5      -80823.98 

  

sigma_u 
sigma_e 
         rho 

               0 
144244.88 
               0  (fraction of variance due to  u_i) 

 
Fonte: Stata 9.0 

 

 

Por fim, fazendo-se o Teste de Hausman para selecionar entre os dois 

modelos: 

Como o Teste de Hausman aceitou a hipótese nula, vale o método de efeitos 

variáveis, cujos resultados mostram o seguinte: 
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Quadro 12 – Saída do Stata – Teste de Hausman 
 

 

                              Coefficients 
     (b)                   (B)                      (b-B)                        sqrt (diag (v_b-v_B)) 
    Fixed                  .                    Difference                               S.E 

popula__o 
       ifdm 

 115.7007          2.296221          113.4045                     12.29486 
    813939          492245.2          321693.8                     367461.7 

b = consistent under HO and Há; obtained from xtreg 
B = inconsistent under Ha, efficient. Under HO; obtained from xtreg 

 
Test HO: difference in coefficients not systematic 

 

chi2 (1) = (b-B)’ [(v_b-v_B) ʌ (-1)] (b-B) 

                                                  =          0.77 
                                   Prob.chi2 =       0.3813 

  
   Fonte: Stata 9.0 
 

O quadro 12 explica cerca de 30% do desempenho da variação do ICMS 

dos municípios sergipanos (r2 overall), o modelo como um todo é válido ao nível de 

1% de erro (Wald = 14,20) e a constante e o IFDM são variáveis estatisticamente 

significativas ao nível de 5% de erro, ou seja, é um indicativo da hipótese de que o 

ICMS é um reflexo do desenvolvimento dos municípios sergipanos. 

Assim, dá para dizer que o ICMS recebido pelos municípios sergipanos é 

parcialmente dependente do seu nível de desenvolvimento, pelo fato desta variável 

explicar em parte a variável dependente o IFDM, que é o índice que dá respaldo à 

qualidade do desenvolvimento dos municípios, ora citados, medidos através das 

condições socioeconômicas de emprego, renda, educação e saúde. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Levando-se em conta o princípio da derivação, o presente estudo visualiza a 

existência do fato da arrecadação de ICMS estar concentrada nas receitas de 

poucos municípios em comparação à grande maioria dos municípios existentes 

neste estado; fato este que pode ser melhor explicado através do desempenho da 

economia de cada município; principalmente no que diz respeito a apuração do valor 

adicionado fiscal que quanto maior este for, maior será também o repasse da receita 

estadual aos respectivos municípios.  

Inclusive, às vezes há a reclamação por parte de municípios de que a sua 

participação na arrecadação está menor do que o município esperava arrecadar; 

como foi mostrado anteriormente, isto se dá por conta de que o coeficiente utilizado 

para medir os cálculos que é o valor adicionado fiscal pode ser variável de ano para 

ano, ou seja, a depender do volume de transações durante o decorrer do exercício 

vigente ele pode vir a ser maior ou menor do que era antes; e como tal coeficiente é 

uma grandeza diretamente proporcional à arrecadação, quanto maior ele é maior 

será o repasse; entretanto, se o índice é reduzido, consequentemente a participação 

na receita se reduz também.  

Por outro lado, considerando as variáveis testadas: ICMS, PIB, População e 

área territorial, há uma forte correlação positiva entre o ICMS em relação ao PIB, ou 

seja, quanto maior o produto interno bruto do município, maior será a sua 

arrecadação. Do mesmo modo, o modelo mostra que, em tese, quanto maior 

também a densidade populacional, mais elevada é a participação da receita do 

ICMS. Por outro lado, a área territorial, segundo o modelo, não interfere na variável 

em estudo.  

Apesar do texto não ter um aprofundamento maior em determinadas 

variáveis, nota-se que dentre os municípios que mais recebem ICMS, eles estão 

ligados a determinados fatores exógenos ao estudo deste texto que tendem a 

alavancar o produto interno bruto destas economias. As cidades que mais 

arrecadam este imposto possuem um alto grau de industrialização em nível de 

Sergipe; como por exemplo  Aracaju, Estância, Nossa Senhora do Socorro e 

Laranjeiras. Ou recebem royalties de petróleo: Carmópolis e Japaratuba; royalties 

sobre a energia elétrica, Canindé de São Francisco; ou possuem um nível de 
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transações comerciais muito forte a exemplo de Itabaiana e Lagarto. Assim, como o 

desempenho da arrecadação de ICMS está muito ligado aos fatores econômicos dos 

municípios, quanto maior for PIB, maior também será a participação na receita do 

tributo estadual.  

Apesar da forte correlação entre o ICMS e o PIB, os resultados da 

elasticidade-renda envolvendo as variáveis PIB e ICMS mostram que os repasses 

do ICMS aos municípios sergipanos são inelásticos, ou seja, como dito 

anteriormente, de acordo com a elasticidade renda, a distribuição de ICMS varia 

percentualmente em uma proporção menor do que o produto; e que de acordo com 

a teoria da tributação, os repasses do ICMS aos municípios sergipanos sendo 

inelásticos seguem a regra da regressividade dos tributos; ou seja, o desempenho 

de arrecadação do ICMS não acompanha o desempenho do PIB na mesma 

proporção. 

Também vale ressaltar a importância do tributo para as finanças públicas  

municipais como uma fonte de receita que pode ser usada em investimentos sociais 

a critério da gestão pública; investimentos em infraestrutura, saúde, educação, 

emprego e renda, em setores básicos sociais que geram desenvolvimento 

econômico aos municípios. 

Para ver se de fato os recursos provenientes das transferências do ICMS 

estavam sendo revertidos para alavancar um maior bem estar das populações locais 

foi utilizado o índice da Firjan-IFDM para uma comparação entre o índice e os 

repasses do tributo. Contudo, percebe- se que alguns municípios que figuram entre 

os 15 municípios que mais recebem repasses de ICMS, 09 (nove) municípios ou 

60% destes estão entre os 15 municípios que apresentaram o melhor índice de 

desenvolvimento econômico segundo a Firjan. Assim, mais uma vez percebe-se 

como um bom desempenho de uma variável econômica (ICMS), está relacionada a 

um bom desempenho de outra variável econômico-social, no caso em questão, o 

IFDM.  

Para concluir percebe-se que os repasses de receitas do ICMS aos 

municípios do Estado de Sergipe refletem em parte o desenvolvimento econômico 

para estes municípios. Principalmente para aqueles com um menor grau de 

desenvolvimento econômico que dependem fortemente de transferências externas 

para fazer face aos seus gastos correntes.  
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Anexo 1 -  Caracterização dos Oito Territórios Sergipanos 

No mapa 2, está a representação dos municípios sergipanos considerando 

os 8 territórios.   

  

 

Mapa 2 – Municípios de Sergipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEPLAG (2011) 

 
 
 
Território Alto Sertão Sergipano 
Localizado no Noroeste do estado formado por sete municípios: 
Canindé do São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa 
Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e 
Porto da Folha. Abrange uma área de 4.900,69 km² e uma população 
de 146.479 habitantes (IBGE, Censo 2010), representando 22,37% 
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da área do estado e 7,08% da população. O Território possui a 
menor densidade demográfica do estado (29,89 hab./km²) e Índices 
de Desenvolvimento Humano - IDH Municipal que variam de 0,536 a 
0,631 (PNUD, 2000). Em 2009 o Produto Interno Bruto – PIB do 
Território somou R$ 1,6 bilhão, representando 8,10% do PIB 
estadual. 
 
Território Leste Sergipano 
Localizado no Leste do estado de Sergipe formado por nove 
municípios: Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, 
Japaratuba, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima e Siriri. 
Abrange uma área de 1.518,66 km² e uma população de 97.726 
habitantes (IBGE,Censo 2010), representando 6,93% da área do 
Estado e 4,73% da população. O Território possui uma densidade 
demográfica de 64,35 hab./km² e IDH Municipal variando entre 0,615 
e 0,676 (PNUD, 2000). Em 2009 o Produto Interno Bruto do Território 
foi de R$ 1,7 bilhão, representando 8,5% do PIB estadual. 
 
Território Médio Sertão Sergipano 
Localizado no Centro-Norte do estado de Sergipe formado por seis 
municípios: Aquidabã,Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso, Itabi e 
Nossa Senhora das Dores. Abrange uma área de 1.582,45km² e uma 
população de 64.390 habitantes (IBGE, Censo 2010), representando 
7,22% da área do Estado e 3,11% da população. O Território possui 
uma densidade demográfica de 40,69 hab./km² e IDH Municipal que 
varia de 0,594 a 0,638 (PNUD, 2000). Em 2009, o Produto Interno 
Bruto do Território somou R$ 362,9 milhões, representando 1,8% do 
PIB estadual. 
 
Território Agreste Central Sergipano 
Localizado no Centro-Noroeste do estado de Sergipe formado por 
quatorze municípios: Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei 
Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa 
Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos 
e São Miguel do Aleixo. Abrange uma área de 3.123,21 km² e uma 
população de 232.495 habitantes (IBGE, Censo 2010), 
representando 14,25% da área do Estado e 11,24% da população. O 
Território possui uma alta densidade demográfica (74,44 hab./km²) e 
um IDH Municipal que varia de 0,567 a 0,678 (PNUD, 2000). Em 
2009 o Produto Interno Bruto do Território foi de R$ 1,6 bilhões, 
representando 8,1% do PIB estadual. 
 
Território Baixo São Francisco Sergipano 
Localizado no Nordeste do estado de Sergipe, é formado por 
quatorze municípios: Amparo do São Francisco, Brejo Grande, 
Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos 
Bois, Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São 
Francisco, São Francisco e Telha. Abrange uma área de 1.946,09 
km² e uma população de 125.174 habitantes (IBGE, Censo 2010), 
representando 8,88% da área do Estado e 6,05% da população. O 
Território possui uma densidade demográfica de 64,32 hab./km² e um 
IDH Municipal que vai de 0,550 a 0,684 (PNUD, 2000). Em 2009, o 
Produto Interno Bruto do Território somou R$ 854,9 milhões, 
representando 4,3% do PIB estadual. 
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Território Grande Aracaju 
Localizado no Centro-Leste do estado de Sergipe, é formado por 
nove municípios: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d'Ajuda, 
Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo, Santo 
Amaro das Brotas e São Cristóvão. Abrange uma área de 2.187,35 
km² e uma população de 930.245 habitantes (IBGE, Censo 2010), 
representando 9,98% da área do Estado e 44,98% da população. O 
Território possui uma densidade demográfica de 425,28 hab./km² e 
um IDH Municipal que vai de 0,638 a 0,794 (PNUD, 2000). Em 2009 
o Produto Interno Bruto do Território somou R$ 10,6 bilhões, 
representando 53,8% do PIB estadual. 
 
Território Centro-Sul Sergipano 
Localizado no Centro-Sul do estado de Sergipe, é formado por cinco 
municípios: Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias e 
Tobias Barreto. Abrange uma área de 3.520,90 km² e uma população 
de 222.972 habitantes (IBGE, Censo 2010), representando 16,07% 
da área do Estado e 10,78% da população. O Território possui uma 
densidade demográfica de 63,33 hab./km² e um IDH Municipal que 
vai de 0,556 a 0,614 (PNUD, 2000). Em 2009 o Produto Interno Bruto 
do Território somou R$ 1,29 bilhões, representando 6,5% do PIB 
estadual. 
 
Território Sul Sergipano 
Localizado no Sul do estado de Sergipe, é formado por onze 
municípios: Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, 
Itabaianinha, Pedrinhas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Tomar do 
Geru e Umbaúba. Abrange uma área de 3.130,99 km² e uma 
população de 248.536 habitantes (IBGE,Censo 2010), representando 
14,29% da área do Estado e 12,02% da população. O Território 
possui uma densidade demográfica de 79,38 hab./km² e um IDH 
Municipal que varia entre 0,545 e 0,672 (PNUD, 2000). Em 2009, o 
Produto Interno Bruto do Território somou R$ 1,7 bilhões, 
representando 8,8% do PIB estadual. 

 


