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Rateio do ICMS sobe 20%
Melhora é atribuída ao 
monitoramento feito 
pela Prefeitura junto às 
empresas, na tentativa 
de buscar problemas
e solucioná-los

O Índice de Participação dos Municípios (IPM) é o 
indicador utilizado para a distribuição de recursos no 
Estado, determinando a quota-parte de cada uma 
das 497 cidades gaúchas sobre as receitas do ICMS. 
A estimativa é que sejam repassados mais de R$ 7 
bilhões às Prefeituras ao longo do próximo ano. Os 
recursos do ICMS representam, em média, 20% do 
total das receitas dos municípios gaúchos. A partir 
da publicação do IPM Provisório, inicia o prazo de 30 
dias para que os municípios apresentem eventuais 
contestações e impugnações aos dados, que neste 
ano vai até 31 de julho. Em 2019, como piloto, a im-
pugnação do IPM poderá ser feita através de pro-
cesso eletrônico ou de maneira física, como nos anos 
anteriores. Os recursos serão julgados e culminarão 
com a posterior publicação dos percentuais definiti-
vos, que deve ocorrer em outubro.

EM VERA CRUZ

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

A Receita Estadual di-
vulgou os índices 
provisórios de par-

ticipação de cada município 
no rateio da arrecadação do 
ICMS para o exercício de 2020. 
Vera Cruz terá incremento de 
19,62%, o maior da região. Já 
Santa Cruz do Sul voltou a 
apresentar queda, desta vez, 
de 10,90%. Em Vale do Sol, 
o aumento foi de 0,93% (veja 
mais no quadro). Conforme 
a Constituição Federal, 25% 
de toda a arrecadação dos 
Estados com o tributo, após 
as devidas destinações cons-

O IPM

JANTAR DANÇANTE
A Associação dos Mo-
radores do Mato Alto 
convida para jantar dan-
çante no dia 6 de julho, 
às 20 horas, no pavilhão 
da Igreja São José. No 
cardápio, carne de gado, 
porco, linguiça, cuca, ar-
roz e saladas diversas. 
Ingressos no valor de R$ 
25 (adulto) antecipado e 
R$ 28 na hora. Crianças 
de sete a 12 anos pagam 
meio ingresso. Animação 
com a Banda Kamarilha, 
de Venâncio Aires. 

ARRAIÁ ESCOTEIRO
O Grupo Escoteiro de 
Vera Cruz convida para 
o Arraiá de São João, que 
acontece neste sábado, 
dia 6 de julho, no ginásio 
dom Bom Jesus, a partir 
das 15 horas. O valor de 
entrada é R$ 5 e terá 
pipoca, quentão, muita 
festa e diversão. 

FESTA DA JUVENTUDE
As Sociedades Primavera 
Augusta Vitória, Sempre 
Avante, Bolão União e 
Victória vão participar da 
festa da Juventude em 
Linha Henrique D’Ávila 
no domingo, dia 7 de 
julho. O ônibus sai às 
12h15min, de Vera Cruz, 
passando pela Cipriano, 
fim da linha, Nacional e 
Linha Número Um.

ALMOÇO
A Sociedade Bolão União, 
de Dona Josefa, promove 
almoço no dia 14 de julho, 
em comemoração ao Dia 
do Colono e Motorista, na 
sede do Nacional. Reser-
va de ingressos pelos te-
lefones (51) 9 9755-9102 
ou 9 9679-9774.

AVISOS

titucionais, pertencem aos 
municípios. 

Segundo o secretário de Fi-
nanças de Vera Cruz, Marcos 
Ivan dos Santos, o percentual 
de participação do município 
é calculado com base no Valor 
Adicionado Fiscal (VAF) dos 
últimos dois anos. Em 2016, 
Vera Cruz teve resultado 
muito baixo, sobretudo por 
problemas de emissão de no-
tas fiscais em empresas. “Não 
tinha alguém que monitorasse 
a fundo isso aqui na Prefeitura 
e passaram erros, que refleti-
ram no índice. De 2017 para 
cá, ficamos de olho, inclusive 
contratando uma empresa, 
um software, que de período 
em período verifica e aponta 
irregularidades”, explica. 

Entre as descobertas, frisa 
Marcos, diz respeito à emis-
são de notas de produtos 
que saíam de Vera Cruz para 
exposições. “Quando a mer-
cadoria vai para exposição, é 
preciso emitir nota. Quando 

ela retorna, também. O que 
ocorria era que a essa empresa 
[um dos exemplos] havia emi-
tido várias notas de retorno, 
ou seja, de entrada de esto-
que, e não de saída. Isso puxa 
para baixo o VAF”, detalha 
o secretário. Marcos explica 
ainda que quando uma em-
presa se instala no município, 
adquirindo um estoque muito 
grande de produtos, a tendên-
cia é que o VAF recue, porque 
há mais entrada do que saída 
de mercadorias.

COMO
AUMENTAR O VAF
Entre as alternativas para 

aumentar o VAF, explica o 
secretário, está a exigência 
da emissão de nota fiscal a 
cada compra. “Sempre que o 

consumidor efetuar uma com-
pra deve pedir nota, solicitar 
também que acrescente o CPF 
nela. A Prefeitura incentiva 
através das campanhas que 
dão prêmios, mensais e no 
final do ano”, diz. “Quanto 
mais nota de saída de produ-
tos tiver, maior o VAF e, con-
sequentemente, maior o rateio 
do ICMS. De todo o valor que 
o Estado encaminha, pelos 
menos 25% são destinados à 
Educação, 15% à Saúde e 60% 
é de recursos livres”, exempli-
fica.  Não há, segundo Marcos, 
como expectar quanto isso 
representará em valores no 
ano que vem aos cofres da 
Prefeitura, porque depende 
de quanto o Estado receber 
de ICMS.


