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Aumentando as Transferências do ICMS
e IPVA I: Ações Propositivas
A política tributária do município não pode se restringir ao estabelecimento e administração dos tributos municipais. A maior
parte da receita dos municípios brasileiros provém de repasses de
impostos federais e estaduais, que são responsabilidade dos
Estados e da União. A maioria dos municípios aguarda esses
repasses, de maneira passiva. Entretanto, os impostos estaduais
(IPVA e ICMS) são repassados também em função de sua
arrecadação no município. Assim, quanto maior for a
arrecadação destes impostos no município, maior será sua participação nas transferências estaduais. Portanto, ao aumentar sua
arrecadação, o município ampliará suas receitas totais. O fato de
não serem impostos municipais não impede que a prefeitura procure melhorar sua arrecadação.
As principais ações para aumentar a arrecadação podem ser organizadas em três grupos: aumento da fiscalização, incentivo à
ocorrência do fato gerador do tributo e redução da inadimplência. Para os impostos estaduais, as prefeituras podem realizar
ações do primeiro e do segundo grupo. Apesar de não terem
poder para reduzir a inadimplência, podem auxiliar o governo do
Estado na fiscalização do ICMS, podem estimular a realização de
atividades comerciais ou o licenciamento de veículos no município, aumentando, respectivamente, a arrecadação do ICMS e do
IPVA.
No caso do ICMS, que tem um peso muito maior que o IPVA, as
duas formas de ação podem ser empreendidas.

a) Auxílio à fiscalização
A prefeitura pode oferecer suporte ao governo do Estado para a
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fiscalização do ICMS. É importante firmar convênios para definir
e organizar essas ações conjuntas. Normalmente, a forma mais
simples de auxiliar a atividade de fiscalização é fornecer infraestrutura: colocando pessoal de apoio, instalações, combustível
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ou veículos à disposição da Secretaria da Fazenda do Estado. É
possível também, estabelecer convênios que permitam à própria
prefeitura, através de seus funcionários, realizar diretamente a
fiscalização do ICMS.
As campanhas de incentivo à exigência de nota fiscal pelos consumidores também funcionam como forma de reduzir a sonegação, constituindo uma fiscalização indireta. Entretanto, muitos
especialistas avaliam que este tipo de fiscalização só traz bons
resultados quando envolve interesses diretos dos consumidores,
através da penalização pela compra de mercadorias sem nota fiscal, ou pelo oferecimento de benefícios pela exigência da nota fiscal.
É bastante usual que os Estados realizem concursos para incentivar a prática dos consumidores exigirem nota fiscal, sorteando
prêmios aos que recolhem as notas fiscais. As prefeituras podem
realizar concursos semelhantes, oferecendo prêmios em função
da apresentação de notas fiscais de empresas instaladas no
município (ou seja, cujo recolhimento de ICMS contribui para o
cálculo da participação do município no repasse do governo
estadual). Uma das exigências para se participar do concurso,
pode ser a quitação de débitos com a prefeitura, tanto da parte do
contribuinte quanto do comerciante, que regularizará seus
débitos para não perder compradores caso suas notas fiscais não
tenham validade para o concurso.
Em municípios pequenos, os dias de sorteio podem ser transformados em eventos sociais e políticos, convertendo-se, inclusive,
em alternativa de lazer.
Pode-se, também, cogitar a participação do governo municipal
em um concurso promovido pelo governo estadual, oferecendo
prêmios próprios para as notas fiscais referentes ao município.
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b) Incentivo às atividades comerciais
Além de ações voltadas diretamente ao aumento da arrecadação,
a prefeitura pode, ao incentivar as atividades comerciais no
município, conseguir aumento de arrecadação do ICMS em sua
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base territorial. Esta alternativa é especialmente válida para
municípios cujos habitantes façam suas compras em cidades vizinhas.
Uma das formas de provocar mudanças nos hábitos de compra
da população é tornar mais competitivo o comércio local. Podese também estimular a instalação de novas empresas no município. Para identificar produtos ou mercados que possam competir
com outros municípios, será preciso fazer um diagnóstico da
economia local.
Como grande parte das ações de ampliação da arrecadação de
ICMS passa por iniciativas conjuntas entre prefeitura e comerciantes (ou outros atores sociais), o programa de aumento de
arrecadação e valorização do comércio local deve contar com a
participação e integração da comunidade. Sempre que possível, a
prefeitura deve fazer com que os comerciantes beneficiados pelos
eventos ou promoções arquem com, pelo menos, parte dos custos.
Para aumentar a arrecadação do IPVA não há muitas atividades
de fiscalização que o município possa realizar. É necessário
estimular o licenciamento de veículos no município. Atrair para o
município a instalação de empresas que dependem de uma frota
grande de veículos é a alternativa mais vantajosa, como no caso
as empresas de ônibus, transportadoras e locadoras de veículos.
Pode-se oferecer benefícios através de uma redução de taxas e ISS
que resulte em um valor inferior àquele gerado pelo aumento da
parcela do município da arrecadação adicional de IPVA (50% da
arrecadação).
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