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Maior participação no ICMS 
vai render R$ 2,2 milhões
Incremento é de 
20,26% no IPM, 
no comparativo de 
2019 com 2020,
e considerado o 
mais alto da região

ASAN
A Associação de Au-
xílio aos Necessitados 
(Asan) de Santa Cruz 
do Sul lança na segun-
da-feira, dia 18, às 9 
horas, no Facebook, a 
campanha de apadri-
nhamento dos 74 resi-
dentes e que é alusiva 
ao Natal. Para participar 
da campanha é preciso 
estar conectado ao Fa-
cebook, na página da 
Asan Asilo Santa Cruz, 
onde serão postadas as 
fotos dos residentes. Em 
seguida, basta escrever 
abaixo da publicação 
“Eu quero” e, após isso, 
ligar para o telefone 
(51) 3713-3990 ou (51) 
99617-0158 para confir-
mar o apadrinhamento 
da pessoa escolhida.

JOGO DE BOLÃO
A diretoria da Socieda-
de Bolão União de Dona 
Josefa avisa aos sócios 
que haverá jogo de bo-
lão no dia 16, sábado, 
com início às 13h30min 
e  encerramento às 
16h30min, na Sede do 
Nacional. Telefone para 
contato: 99755-9102, 
com Egon.

ALEvINOS
A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente 
(SMDR), de Vera Cruz, 
avisa que as encomen-
das de alevinos podem 
ser realizadas no dia 7 
de dezembro, e que a 
entrega será em 10 de 
dezembro, na secretaria. 
Para mais informações, 
o contato é o telefone 
(51) 3718-1039.

O setor tributário de Santa Cruz do Sul afirma que o 
município ainda não está de posse das informações 
definitivas do IPM no rateio de arrecadação de ICMS. 
Em avaliação acerca dos dados provisórios, que 
indicavam queda de 10,90% no retorno de ICMS, afirma 
que as exportações e a indústria do fumo como um 
todo não atenderam as expectativas de faturamento 
esperadas, mas que a tendência é que este cenário 
comece a reverter. Além disso, explica que a média 
do valor adicionado das empresas também foi baixo, 
principalmente em 2017. 
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Com a divulgação do 
índice definitivo de 
participação dos mu-

nicípios no rateio do ICMS 
para o exercício de 2020, pela 
Secretaria da Fazenda do Es-
tado, Vera Cruz comemora 
o sexto maior crescimento 
do Estado. O município terá 
incremento de 20,26% - com-
parando 2019 com 2020 -, o 
maior da região. Já Vale do 
Sol, que obteve crescimento 
de 0,4% no retorno do ICMS, 
considerando a variação no 
mesmo período, avalia que 
o aumento no percentual 
interrompe uma trajetória de 
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queda registrada nos últimos 
anos. No entanto, o municí-
pio caiu quatro posições no 
Estado, o que ocorreu, segun-
do o secretário de Finanças, 
Claudeomir Karnopp, pelo 
crescimento de outros mu-
nicípios.

O índice de participação de 
Vera Cruz na quota-parte re-
passada do ICMS arrecadado 
às cidades é de 0,160%. Dessa 
forma, a expectativa é de que 
Vera Cruz receba cerca de R$ 
2,2 milhões a mais no próxi-
mo ano. Para o secretário de 
Administração e Desenvolvi-
mento Econômico, Leandro 
Wagner, a melhora neste 
índice se deve a diversos fa-
tores, como o maior diálogo 
junto às empresas, destacan-
do a importância da compo-
sição do valor adicionado, 
reuniões e capacitações com 
empresários e contadores do 
município. Ainda, de acordo 
com Leandro, este é o melhor 
IPM dos últimos 10 anos no 
município. O índice foi supe-

rado pela última vez em 2009, 
quando foi de 0,181%.

VALE do SoL
Segundo Claudeomir, o 

aumento no percentual de 
retorno de ICMS se deve a 
um acerto na política de in-
cremento, definido em 2017, 
quando do lançamento da 
Campanha Vale do Sol é Nota 
Dez, que propôs a participa-
ção mais efetiva no Progra-
ma de Integração Tributária 
(PIT), do Governo do Estado. 
Aliado a este fator, explica 
que foi implementada audito-
ria nas informações prestadas 
pelas empresas, o que gerou 
R$ 3 milhões em valor adicio-
nado. “Os sorteios mensais 
de prêmios também esti-
mularam a inserção do CPF 
na nota fiscal. Desta forma, 
o número de contribuintes 
cadastrados praticamente 
dobrou”, completa. 

No município, o índi-
ce de participação atingiu 
0,079276%. O secretário 
explica que o orçamento do 
Estado prevê um repasse to-
tal de cerca de R$ 7.507.571 
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de ICMS para Vale do Sol, 
o que representa 20% do 
valor do orçamento para 
2020. “O repasse de ICMS é 
uma forma de financiamen-
to de toda a estrutura do 
Município, toda e qualquer 
obra, melhoria ou serviço 
passa necessariamente pela 
arrecadação do imposto, 
pelo peso que ele tem no 
orçamento. Educação, saú-
de e agricultura são áreas 
que com certeza terão um 
acréscimo no valor a ser in-
vestido”, frisa Claudeomir. 


