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RESUMO 

 

O presente trabalho foi elaborado para participação no 11º ENCITEC da Faculdade Sul 

Brasil-FASUL, como requisito parcial da disciplina de Economia Aplicada do 2º período do 

curso de Ciências Contábeis, tendo como colaborador o professor da disciplina, com o intuito 

de familiarizar os alunos sobre um dos impostos mais importantes para a arrecadação 

municipal e estadual. O trabalho desenvolveu-se a partir de pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos, materiais elaborados para aplicação de cursos e nos sítios do município e do Estado. 

Pode-se perceber com a pesquisa realizada que, por desconhecimento, a população não sabe o 

que é o imposto ou sua finalidade. Com o presente trabalho buscou-se desmistificar a ideia 

que se tem do ICMS e como sua arrecadação é fundamental para a manutenção das finanças 

públicas e manutenção da qualidade nas áreas da educação e saúde.  
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INTRODUÇÃO 

Quando se abordam temas relacionados aos poderes municipais e estaduais, 

remete-se facilmente à arrecadação de impostos e investimentos por parte do poder público 

desses recursos recebidos. 

Um dos impostos mais comuns, de circulação nacional, mas que tem cunho 

estadual, inclusive no que tange as especificidades legais sobre incidência, alíquota, forma de 

arrecadação, entre outros, é o imposto em questão: o ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, que diferente daquele imposto sobre serviços de qualquer natureza 

arrecadado a partir da prestação de serviços dentro dos municípios (ISSQN) e que incide 

diretamente sobre as notas fiscais de prestação de serviço.  

O ICMS figura nas notas fiscais de comercialização de produtos e de serviços de 

natureza de transporte e de comunicação. As alíquotas, em geral, são menores para bens 

considerados de necessidade básica e vão aumentando em relação à necessidade/utilidade do 

item. 

O presente artigo foi desenvolvido, a partir de pesquisa bibliográfica, como base 

para familiarizar, num primeiro momento, a comunidade acadêmica com esse imposto que 

esta diretamente ligados aos bens de consumo da população e como o retorno desse tributo 

dentro do Estado e do Município, no caso Toledo, é empregado. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O QUE É O IMPOSTO ICMS? 

 

O ICMS é o imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

a prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. É de 

competência estadual e constitui uma das principais fontes de recursos para as contas 

públicas. Sua base de cálculo é o montante tributável, ou seja, o valor sobre o qual deverá ser 

aplicada a alíquota à operação ou prestação. Logo, a base de cálculo de incidência do imposto 

é o valor da operação ou prestação de serviço. 
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O ICMS foi regulamentado pela Constituição Federal, 1988, em seu artigo 155, 

inciso II, quando trouxe a competência do imposto para os Estados, sendo necessário para 

tanto, que a questão do imposto fosse caracterizada dentro de cada um desses estados a partir 

da formalização de uma Lei Complementar Federal que viesse a traçar suas características 

básicas. 

Da sua idealização, com o nome de IVC – Imposto sobre Vendas e Consignações, na 

Constituição de 1934, sua principal destinação era, segundo Santos, et al. (2012, p. 02) de: 

“colaborar com as cidades e Estados na conservação das redes rodoviárias, no incentivo ao 

esporte, na aplicação de pesquisa florestal, na isenção de energia elétrica para pessoas de 

baixa renda, etc.” 

No Paraná, a primeira lei do imposto foi editada em 1989, Lei 8.933. No decorrer dos 

anos, diversas outras edições da legislação foram produzidas, aperfeiçoando o histórico da 

legislação inicial, resultando no Decreto Lei 5.141/2001 e posterior Decreto Lei 1.980/2007 – 

Regulamento do ICMS. 

A alíquota do imposto varia entre 7% e 29% para mercadorias que são 

transacionadas dentro do Estado e de 7% a 18% para operação e prestações de serviço 

interestaduais. O recolhimento do imposto, que varia de acordo com sua alíquota, matéria 

prima e destino, também apresenta variação no que se refere aos seus recolhimentos, que em 

alguns casos, pode ocorrer no momento da saída do estabelecimento até o 15º dia do mês 

subsequente ao da saída do estabelecimento. 

O imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias está regulamento na Lei Complementar nº 87, de 13 de Setembro de 1996. 

 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:[...] 

4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, 

pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-

prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no 

mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

 

Vale ressaltar ainda, que o deslocamento de mercadoria a outro estado não gera 

ICMS, conforme matéria já pacificada em Súmula do STJ-Supremo Tribunal de Justiça, é 

necessário haver venda.  
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Súmula 166 STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 

mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” 

No Paraná a Lei que agora regulamenta a Circulação de Mercadoria, é a Lei 18.371, 

assinada em 15 de Dezembro de 2014, pelo atual governador do Estado, Sr. Carlos Alberto 

Richa. Tal Lei introduziu a alíquota de 12% para as operações e prestações de serviços 

elencadas no art. 1º. 

 

Art. 1º Ficam introduzidas as seguintes alterações na Lei n. 11.580, de 14 de 

novembro de 1996: I – o inciso II do art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“ II - alíquota de 12% (doze por cento) para as operações e prestações com os 

seguintes bens, mercadorias e serviços: a) animais vivos; b) calcário e gesso; c) 

farinha de trigo; d) máquinas e aparelhos industriais, exceto peças e partes (NCM 

84.17 a 84.22, 84.24, 84.34 a 84.49, 84.51, 84.53 a 84.65, 84.68, 84.74 a 84.80 e 

85.15); e) massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da NCM, desde que 

não consumidas no próprio local; f) óleo diesel; g) os seguintes produtos avícolas e 

agropecuários, desde que em estado natural [...]. 

 

No Estado, a questão da arrecadação do imposto pelos municípios e estado, esta 

fixada, segundo critérios observados na Lei 9.491/1990. 

O sitio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo traz uma explicação bem 

interessante acerca do imposto: 

 

Esse imposto pode ser seletivo. Na maior parte dos casos o ICMS, que é embutido 

no preço, corresponde ao percentual de 18%. Entretanto, para certos alimentos 

básicos, como arroz e feijão, o ICMS cobrado é de 7%. Já no caso de produtos 

considerados supérfluos, como, por exemplo, cigarros, cosméticos e perfumes, 

cobra-se o percentual de 25%.O ICMS é um imposto não cumulativo, compensando-

se o valor devido em cada operação ou prestação com o montante cobrado 

anteriormente. Em cada etapa da circulação de mercadorias e em toda prestação de 

serviço sujeita ao ICMS deve haver emissão da nota fiscal ou cupom fiscal. Esses 

documentos serão escriturados nos livros fiscais para que o imposto possa ser 

calculado pelo contribuinte e arrecadado pelo Estado. 

 

 

Cabe destacar que realmente o recolhimento ao contribuinte final se da quando da 

emissão de documento fiscal, quer seja a nota como o cupom. Quando acontece a 

comercialização entre contribuintes intermediários, a operação pode ter o imposto destacado 

na saída ou na entrada do bem e permitir o aproveitamento desse imposto destacado quando 

da venda, gerando o chamado crédito de ICMS, permitido somente para quem revende os 

produtos, estando, para o consumidor final, embutido no valor da mercadoria 

comercializada/adquirida. 
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COMO SE GERA O CRÉDITO NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS 

 

O processo do ICMS numa exemplificação de alíquotas é oriundo de operações 

interestaduais, onde as alíquotas serão de 7% ou 12%, de acordo com o Estado de origem 

(onde se localiza o vendedor) e o Estado de destino (onde se situa o comprador). 

Vejamos a seguir um quadro explicativo:  

 

Quadro 1 – Modelo de compensação do ICMS 

 
Fonte – Desenvolvido pela pesquisa, 2015. 

As alíquotas interestaduais foram estabelecidas com o objetivo de privilegiar as 

regiões com menor desenvolvimento econômico. 

Como exemplo: uma venda de tecidos, em que o vendedor reside no Paraná e o 

comprador em São Paulo. Conforme o Quadro 1, temos a aplicação da primeira regra, onde a 

alíquota incidente é de 12%. O vendedor pagará a seu Estado (PR) 12% do valor da venda, 

enquanto o comprador se creditará de 12% perante seu Estado (SP). 

O Estado que arrecada o ICMS é, em geral, o de origem (PR). O Estado de destino 

(SP) terá de arcar com os créditos a que tem direito o comprador, isto é, quando esse 
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comprador for dar saída a essas mercadorias no futuro, poderá deduzir esses créditos do valor 

devido a SP. 

Já, para uma operação em que o comprador esta localizado em MS. Teremos a 

aplicação da segunda regra da tabela, com a alíquota de 7%. Nesse caso, o Estado de origem 

(PR) terá uma desvantagem, pois receberá apenas 7% do valor da operação. Já MS será 

beneficiado, porque contra ele o comprador terá um crédito de apenas 7%. Como se vê, a 

regra dos desiguais (por conta da diferença de alíquotas) concede um privilégio ao Estado de 

destino, em detrimento do Estado de origem. 

Assim, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, pois os Estados 

localizados no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Estado do Espírito Santo, por possuírem um 

menor desenvolvimento econômico em relação aos outros estados da federação, terão alíquota 

reduzida quando forem destinatários de mercadoria oriunda dos Estados do Sul e Sudeste 

(aqui excluído o Espírito Santo). 

Pode-se utilizar a divisão do território dos Estados brasileiros em dois blocos: 

I – Bloco A: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo 

II – Bloco B: Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo  

Depois, com base no quadro acima, basta verificar a regra aplicável de acordo com a 

situação: 

• Toda e qualquer venda destinada ao Bloco B terá aplicação de 12% (regra geral); 

• Se a mercadoria parte do Bloco B para o Bloco A, a alíquota é de 7% (regra dos 

desiguais); 

• Se a venda ocorre entre contribuintes do Bloco A, a alíquota é de 12% (regra dos 

iguais). 

Por fim, que a alíquota interestadual na prestação de serviço de transporte aéreo de 

passageiros, de carga e de mala postal segue regra diversa. Neste caso, será sempre aplicável a 

alíquota de 4%, seja qual for a origem e o destino da prestação.  

 

AS ALÍQUOTAS INTERNAS DO ICMS. 

 

A participação dos municípios no produto da arrecadação do imposto ICMS será 

observada com os seguintes critérios: (Lei 9.491 de 21 de dezembro de 1990)  
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I - setenta e cinco por cento (75%) nas operações relativas ao ICMS realizadas em 

cada município e em relação ao valor adicionado do Estado; 

II - oito por cento (8%), considerada a produção agropecuária no território do 

município em relação à produção do Estado, segundo dados fornecidos à Secretaria de Estado 

da Fazenda pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento; 

 III - seis por cento (6%), considerado o número de habitantes da zona rural do 

município em relação à população rural do Estado, segundo dados fornecidos pelo último 

censo oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  

IV - dois por cento (2%), considerado o número de propriedades rurais cadastradas 

no município em relação ao número das cadastradas no Estado, segundo dados atualizados 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA;  

V - dois por cento (2%), considerada a área territorial do município em relação à do 

Estado, em metros quadrados, conforme registros atualizados fornecidos pelo Instituto de 

Terras, Cartografia e Florestas - ITCF;  

VI - dois por cento (2%) de distribuição igualitária a todos os municípios.  

VII – cinco por cento (5%) para municípios que abriguem em seu território unidades 

de conservação ambiental, ou que sejam diretamente influenciados por elas, ou aqueles com 

mananciais de abastecimento público.  

Os municípios que abrigam em seu território parte ou o todo de bacias hidrográficas 

de mananciais de abastecimento público (água para captação pública), para municípios 

vizinhos poderão realizar cadastro junto a entidade estadual responsável pelo gerenciamento 

de recursos hídricos e meio ambiente, com o intuito de usufruir da repartição de 5% do ICMS.  

Deste, 2,5% serão para municípios com mananciais de abastecimento e 2,5% para 

municípios com unidades de conservação ambiental (art. 2º da Lei Estadual nº 9.491 de 21 de 

dezembro de 1990).  

Conforme a Lei Complementar nº 63 de 11 de janeiro de 1990, art. 3º, 25% do valor 

arrecadado do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação serão creditados pelos Estados e aos 

respectivos Municípios com base nos seguintes critérios: 
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 I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus 

territórios;  

II - até 1/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 

territórios, lei federal.  

Assim como no art. 4º desta mesma lei, fica estabelecido que no momento em que a 

arrecadação estiver sendo realizada, este percentual (25%), será depositado à conta de 

participação dos Municípios no Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações. 

Este crédito estará á disposição dos Municípios, mediante crédito em conta 

individual ou pagamento em dinheiro, até o segundo dia útil de cada semana.  

As pequenas empresas e micro empresas cumprirão as seguintes normas: (art. 87 da 

Lei Complementar nº 123, de 2006) § 1o O valor adicionado corresponderá, para cada 

Município:  

I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no 

seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;  

II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 

146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de 

entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) 

da receita bruta.  

§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas:  

I - as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando 

o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido 

ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;  

II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas a e b do inciso X do § 2º do 

art. 155, e a alínea d do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal.  

§ 3º O Estado apurará a relação percentual entre o valor adicionado em cada 

Município e o valor total do Estado, devendo este índice ser aplicado para a entrega das 

parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da 

apuração.  
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§ 4º O índice referido no parágrafo anterior corresponderá à média dos índices 

apurados nos dois anos civis imediatamente anteriores ao da apuração.  

§ 5º Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes 

terão livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor 

adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou 

impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos.  

§ 6º Para efeito de entrega das parcelas de um determinado ano, o Estado fará 

publicar, no seu órgão oficial, até o dia 30 de junho do ano da apuração, o valor adicionado 

em cada Município, além dos índices percentuais referidos nos §§ 3º e 4º deste artigo. 

 

O ESTADO DO PARANÁ 

 

O Estado do Paraná compõe o grupo dos estados da região sul do país e possui área 

de 199.880.200 km
2
 e população estimada, em 2013, era de 11 milhões de pessoas. 

Segundo dados do IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

e Social, em 2012, o Estado possuía: 

- estabelecimentos agropecuários: mais de 371 mil; 

- culturas mais produzidas (ultrapassando área de cultivo de 50 mil hectares): aveia, café em 

coco, cana-de-açúcar, cevada, fumo, feijão, mandioca, milho, soja, trigo,  

- pecuária e aves - destaque para os rebanhos: de bovinos, de galináceos, de suínos, de ovinos, 

de codornas, de ovinos tosquiados e de vacas ordenhadas, ultrapassando cada um deles o 

número de 275 mil animais. 

- divisão entre tipos de domicilio: aproximadamente 81% da população paranaense reside nos 

centros urbanos e 19% nos rurais. 

 
Uma das principais fontes de recursos provenientes do movimento econômico da 

sociedade em geral é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), cujo valor arrecadado no Estado não é repassado à União, restando sua 

aplicação com o próprio estado e rateado com os municípios sobre sua jurisdição. 

Torna-se importante dar conhecimento sobre a geração e a distribuição da receita do 

ICMS como forma de contribuir para a transparência das contas públicas, o 

planejamento dos orçamentos públicos e o fornecimento de informações de melhor 

qualidade aos diversos usuários da contabilidade pública. (SOARES et al, 2011) 
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Considerando-se que a arrecadação e a transferência dos recursos dos impostos, 

principalmente do ICMS, visam ao aumento da eficiência do sistema tributário estadual e 

municipal e por consequência, a redistribuição e o desenvolvimento regional, torna-se 

imprescindível para o funcionamento das estruturas públicas a receita obtida através de tal 

imposto. Principalmente por conta dos montantes destinadas para educação e saúde, motivo 

base para a arrecadação do imposto. 

Segundo dados disponíveis no sitio do Governo do Estado, no link Gestão do 

Dinheiro Público, a arrecadação de tributos estaduais contribuiu com a receita em:  

 

Exercício Moeda Valor Part. na Arrecadação Total 

2010 R$ Um 13.964.814.850,9 67,69% 

2011 R$ Um 16.096.401.858,0 79,84% 

2012 R$ Um 18.218.213.507,1 80,80% 

2013 R$ Um 21.259.382.466,0 70,24% 

2014 R$ Um 23.424.047.393,6 69,32% 

Fonte: Balanço Geral do Estado do Paraná de 2014. 

 

Percebe-se pelos dados divulgados a grande fatia da receita que o Estado dispõe; se a 

arrecadação desses tributos decaísse drasticamente, possivelmente as áreas de educação e 

saúde seriam severamente prejudicadas, resultando em piores condições na oferta de serviços 

à população. 

 

PERCENTUAIS DO ICMS QUE PERCENTEM AOS MUNICÍPIOS E AO ESTADO 

 

O ICMS é dividido na proporção de 75% para o Estado e 25% para os municípios. O 

cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) leva em conta o valor adicionado, a 

produção agropecuária, o fator ambiental, a população e o número de propriedades rurais, e o 

território de cada município. Os municípios são organizados de acordo com sua média e os 

valores relativos a distribuição com a arrecadação do ICMS acontece. 
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A alocação eficiente dos recursos públicos pode ser alcançada através de 

mecanismos de incentivo desenhados para priorizar a melhoria de indicadores 

sociais e a efetividade dos gastos públicos. 

A administração pública municipal, executora das políticas públicas locais que 

demandam maior proximidade com a população, carece de uma justa e equânime 

arrecadação de recursos gerados pelo movimento econômico oriundo da circulação 

de mercadorias e serviços. (Soares et al, 2011) 

 

Nesse processo de reinvestimento do imposto, as questões sociais evidenciam-se, 

justificando o que precede a legislação: no mínimo 25% da receita para empenho na área da 

educação e seus afins e de no mínimo 15% da receita para empenho na área da saúde e seus 

afins; aplicações estas em beneficio dos munícipes. 

 

O MUNICÍPIO DE TOLEDO 

 

Esta localizado na região Oeste do Estado e destaca-se por sua forte atuação no setor 

agropecuário estadual. A cidade é uma das 3 maiores da região, localizando-se também a 

poucos quilômetros das fronteiras com Paraguai e Argentina. 

Segundo dados fornecidos pelo município, senso de 2011, Toledo contava com 

aproximadamente 120 mil habitantes, distribuídos pelos 1.198,607 km
2 

de área, em seus 

diversos bairros, zonas rurais e centro, ainda, em 9 distritos.  

Alcançou o 1º lugar no PIB agropecuário do Estado e 11º no país. Possui mais de 5,5 

mil propriedades rurais; destaca-se no que se refere a rebanho suíno e plantel de frango no 

Estado. Marca presença também na produção leiteira estadual e nacional. 

Possui forte presença industrial, sendo destaque pela atuação frigorífica de 

suinocultura e aves e farmacêutica, entre outras, que somam mais de 553 indústrias. Dentre 

tantos outros atributos, a cidade de Toledo também é destaque por seus investimentos em 

educação, esportes, gastronomia e cultura. Na produção agropecuária, destacam-se as culturas 

de milho, soja e feijão; avicultura, suinocultura e bovinocultura. 

Segundo dados do IPARDES, em 2011, o PIB Per Capita Municipal ficou em R$ 

21.867,00, compondo o grupo dos 74 municípios paranaenses com maiores PIBs Per Capita 

do Estado; com arrecadação total de ICMS, em 2012, de R$ 55.054.607,35. 

Todos os recursos aplicados dentro do município refletem preocupação das 

lideranças municipais com a melhoria constante dos indicadores sociais: educação (escolas, 
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professores, programas complementares, alimentação, entre muitos outros) que servem de 

referencia para tantos e saúde (estrutura, profissionais, programas de prevenção e 

conscientização, entre outros), que se comparada com cidades vizinhas, evidenciam os 

números mencionados e confirmam o destaque que essa gente conquistou. 

 

OS PRINCIPAIS REPASSES DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE TOLEDO NOS 

ÚLTIMOS 3 ANOS 

 

Aos municípios, o repasse de recursos/receita com o ICMS baseia-se na: arrecadação 

direta do imposto pelo Estado, em cota parte do imposto sobre produtos industrializados de 

Estados exportadores, de cota parte sobre royalties por conta de compensação financeira em 

relação a produção de petróleo (Lei 7990/89) e imposto sobre repasse do IPVA dos veículos 

licenciados no município.  

Desta base, o ICMS direto e as cotas parte sobre royalties e dos produtos 

industrializados dos Estados já são deduzidos em 20% por conta de participação do FUNDEB 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização aos 

Profissionais da Educação). Em relação a participação do IPVA, o repasse corresponde a 50% 

do imposto arrecadado som dedução do FUNDEB. 

Os repasses acontecem mensalmente do Estado para os municípios, ficando a cargo 

do Banco do Brasil a responsabilidade pelas informações. 

Nos últimos 03 anos, a arrecadação com o repasse do imposto tem aumentado 

significativamente, conforme dados divulgados pelo Sistema Integrado de Acompanhamento 

Financeiro, com consulta pública para que qualquer cidadão possa acompanhar. 

 

Ano ICMS Liquido 

Fundo de 

Exportação 

Royalties 

Petróleo IPVA Total 

2013 R$ 52.504.813,86  R$ 844.307,21   R$ 20.658,99   R$ 12.952.865,93   R$ 66.322.645,99  

2014 R$ 58.503.933,11  R$ 941.564,13   R$ 26.628,40   R$ 14.760.549,64   R$ 74.232.675,28  

2015 R$ 52.955.401,43  R$ 821.222,08   R$ 15.168,69   R$ 19.596.431,60   R$ 73.388.223,80  

OBS: Para os valores para 2015, não estão incluídos os repasses em ser referente aos meses de novembro e 

dezembro. 

 



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

Por lei, a garantia de destinação destes recursos acontece na ordem de, no mínimo, 

25% para a área da educação e de 15% para a área da saúde; por se tratar de imposto estadual, 

a redação na lei é: 

 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. (Constituição Federal 1988) 

 

Art. 7. III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 

tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Emenda Constitucional 29/2000) 

 

O município agrupa os recursos oriundos do ICMS repassado pelo Estado com 

outros, formando a chamada “Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e 

Legais”, e a partir dela, faz a prestação de contas do montante gasto nas áreas de saúde e 

educação. A manutenção e o investimento em melhorias é preocupação constante do poder 

público. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ICMS é bastante interessante, principalmente quando, além da questão da 

arrecadação obrigatória, são analisados os fins que o justificam. Refletir sobre a importância 

para a saúde financeira dos municípios e como esta receita, quando bem aplicada, retorna em 

serviços de qualidade a população deveria fazer parte dos currículos escolares para que as 

crianças aprendessem a cobrar aquilo que é garantido por lei. 

O presente trabalho não permitiu analisar a fundo toda a aplicação de cunho social a 

que se destina o imposto; a esmiuçar a prestação de contas por parte do Estado ou do 

município, mas serviu de base para conscientizar que o que se recolhe aos cofres públicos tem 

destinação coletiva e se traduz na manutenção de programas que permitem a todos condições 

mínimas de qualidade em educação, que em Toledo, é referencia pelos programas 

desenvolvidos e em saúde pública. 
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