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RESUMO 

 

 

O ICMS Turístico trata-se de um dos critérios de distribuição da cota-parte do ICMS a que os 

municípios têm direito e atua dentro do sistema de incentivos, que visam à ampliação da 

formulação e implantação de políticas públicas sociais com o propósito de desenvolver o 

turismo local. Destarte, a disseminação e discussão do tema denotam relevância de modo a 

colaborar com os mecanismos de gestão dos planejadores turísticos e gestores municipais. 

Objetiva-se com este estudo analisar a aplicação dos recursos do ICMS Turístico recebidos 

pelos municípios do Norte de Minas, e busca-se responder se tais recursos têm sido aplicados 

em ações e programas governamentais voltados ao desenvolvimento turístico municipal. Para 

atingir o objetivo proposto realizou-se pesquisa descritiva, bibliográfica, exploratória, 

documental e de campo. Inicialmente, identificaram-se quais os municípios da Mesorregião 

do Norte de Minas foram habilitados no período entre 2010 – 2014, para os quais se aplicaram 

questionários aos gestores públicos. Analisaram-se também, dados coletados no portal 

eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional - FINBRA; Tribunal de Contas: Fiscalizando 

com o TCE Minas Transparente e ainda no portal eletrônico da Fundação João Pinheiro: Lei 

Robin Hood. Os resultados mostraram que parte dos municípios investigados já investia na 

atividade turística municipal e que os demais passaram a investir logo após o recebimento dos 

repasses do ICMS Turístico.  

 

 

Palavras-Chave: ICMS Turístico; Lei Robin Hood; Políticas Públicas; Desenvolvimento 

Turístico Municipal. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

ICMS Tourism is one of the ICMS quota-share distribution criteria that municipalities have 

right and actuates in the “incentive systems”, this system allows the expansion to formulation 

and implementation of social public policies to promote the local tourism. Thus, discussion 

and dissemination for this theme shows relevant to collaborate with the management 

mechanisms of touristic planners and city managers. Therefore, the research objective is to 

analyze the application of the ICMS tourism in the municipalities from mesoregion Norte de 

Minas. Descriptive, bibliographic, exploratory, documental and field researches were made to 

reach the proposed objective. Were identified initially which are municipalities from Norte de 

Minas have been available on the 2010-2014 period. Was analyzed yet, collected data on the 

e-portal from Secretaria do Tesouro Nacional (National Treasury Secretariat) - FINBRA; 

Tribunal de Contas (Court of Accounts): Fiscalizando com o TCE Minas Transparente and 

João Pinheiro Foundation e-portal: Lei Robin Hood (Robin Hood Law). The results of this 

research showed that most of the municipalities have already invested in tourism activities, 

and the others begins after receive transfers arising from ICMS tourism.  

 

 

 

 

Keywords: Tourism ICMS; Robin Hood Law; Public Policy; Municipal Tourism 

Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em países democráticos a função do Estado é de promover o bem-estar social e 

atender aos interesses da coletividade. No Brasil, alguns dos desafios enfrentados pelo Estado 

são a grande heterogeneidade, extensão territorial e desigualdade social: daí a demanda dos 

Estados e Municípios pela descentralização de recursos públicos, haja vista que há 

significativa descentralização de responsabilidades. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art.158, buscando atender a demanda 

municipal, prevê que os Municípios usufruam das receitas tributárias da União e dos Estados. 

Quanto às receitas estaduais, no inciso IV do mesmo artigo, a Carta Magna determina que 

25% do arrecadado pelo Estado com relação ao Imposto sobre Operações Relativas à 

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

de Comunicação – ICMS pertence aos municípios, de modo que no mínimo ¾ do valor 

repassado aos municípios devem ser creditados, conforme a proporção do Valor Adicionado 

Fiscal – VAF e a parcela restante repassada de acordo com os critérios a serem estipulados em 

lei estadual. 

Nos últimos vinte anos, o Estado de Minas Gerais apresentou grande 

diversificação de critérios e indicadores, criados com fins a distribuir aos municípios os 

recursos do ICMS. A Lei Estadual n° 18.030 de 12 de janeiro de 2009 é a que hoje está 

vigente no Estado de Minas Gerais e institui 18 critérios para a distribuição do ICMS, dentre 

os quais, o critério “turismo”, objeto deste estudo. 

Diante disto, propõe-se neste trabalho buscar resposta para o seguinte 

questionamento: “Os municípios do Norte de Minas beneficiados pelos critérios do ICMS 

Turístico têm aplicado esses recursos recebidos em ações e programas governamentais 

voltados ao desenvolvimento do turismo local?”.  

Neste sentido, foi definida a hipótese de que os Municípios nortemineiros 

beneficiados pelos recursos do ICMS Turístico não aplicam esses recursos inteiramente em 

ações e programas governamentais voltados ao desenvolvimento do turismo local, tendo em 

vista a sua deficiência de arrecadação própria e de recursos recebidos de outras esferas de 

governo.  

O objetivo geral desse estudo é analisar a aplicação dos recursos do ICMS 

Turístico recebidos pelos municípios do Norte de Minas. Para tanto, definiram-se os objetivos 

específicos a seguir: 1) evidenciar a metodologia de rateio do ICMS Turístico no Estado de 
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Minas Gerais e os respectivos critérios; 2) identificar os valores recebidos pelos municípios 

nortemineiros relativamente ao ICMS Turístico; 3) verificar os programas e ações 

governamentais locais voltados ao desenvolvimento do turismo; 4) avaliar a 

representatividade dos valores do ICMS Turístico repassados aos municípios do Norte de 

Minas em função da arrecadação do ICMS geral; 5) estudar os aspectos do planejamento 

turístico dos municípios do Norte de Minas beneficiados pelo critério de turismo; e 6) 

verificar as despesas realizadas em ações voltadas para a atividade turística dos municípios 

nortemineiros estudados.  

Com a dificuldade enfrentada pelos Municípios em direcionar políticas públicas 

para atenuar os problemas sociais, tem-se que a busca por alternativas e estratégias implica, 

necessariamente, no aumento da receita pública. É notável a dependência dos Municípios em 

relação às transferências Federais e Estaduais já que são limitadas as possibilidades de 

aumento de receita por meio de arrecadação de seus próprios tributos (VOLZ, 2009).  

Assim, acredita-se que o aumento das receitas é pressuposto básico para que a 

Administração Pública Municipal ofereça melhor qualidade dos serviços públicos prestados 

aos cidadãos. 

O ICMS Turístico trata-se de um dos critérios de distribuição da cota-parte do 

ICMS a que os municípios têm direito e atua dentro do sistema de incentivos, buscando 

fortalecer as ações aplicadas no campo da atividade turística local. Destarte, a política do 

ICMS Turístico representa uma intervenção positiva do Estado, tratando-se de incentivo fiscal 

intergovernamental de regulação não coercitiva. Segundo o Instituto Kultur (2011, p.17) “não 

se conhece de fato quanto e como cada município gasta e investe no setor turístico, o que seria 

importante para uma melhor compreensão dos impactos da referida lei no estímulo ao 

investimento público no setor em Minas Gerais”. 

A implantação do ICMS – Turístico é consideravelmente recente, isto posto, é 

compreensível que os trabalhos que abordam esse tema ainda se encontram em crescimento e 

com número limitado de publicações. 

Silva et al (2013) objetivou avaliar o ICMS Turístico no Estado de Minas Gerais 

sob a luz do Ciclo Político. Em uma linha semelhante, Soares et al (2012) buscou analisar se o 

ICMS Turístico e os Conselhos Municipais de Turismo estimula o desenvolvimento turístico 

dos municípios beneficiados pelo critério de rateio em pauta e se reflete na participação social 

em destinos indutores mineiros. Fuchs e Oliveira (2012) objetivaram identificar os resultados 

obtidos com a aplicação do critério ICMS turismo junto à política redistributiva de Minas 

Gerais.  
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Nesta perspectiva, faz-se necessário o estudo e compreensão das aplicações da Lei 

Robin Hood e a divulgação do critério de Turismo, este pouco difundido e estudado, 

contribuindo para o aprimoramento do tema proposto e subsidiando discussões que retratam a 

dinâmica regional em relação ao tratamento dos repasses pelos municípios.  

No campo prático, o estudo busca colaborar com os mecanismos de gestão dos 

planejadores turísticos e gestores municipais, tendo em vista a proposta deste critério em gerar 

iniciativas de ações voltadas ao fortalecimento da atividade turística dos municípios, 

garantindo uma fonte de receita adicional, melhorando gradualmente a qualidade de vida dos 

cidadãos.  

O ICMS Turístico, portanto, representa um elemento estratégico que possibilita a 

ampliação da capacidade dos municípios na formulação e implantação de políticas públicas 

sociais buscando o desenvolvimento do turismo local e a geração de emprego e renda.   

Quanto à tipologia de pesquisa dos objetivos, o trabalho classifica-se como 

pesquisa exploratória e descritiva. Em relação aos procedimentos, se classifica como 

bibliográfica, de campo, e, predominantemente, documental. Por fim, quanto à abordagem do 

problema, trata-se de pesquisa quanti-qualitativa.  

Para a realização deste estudo, inicialmente identificaram-se os municípios da 

Mesorregião do Norte de Minas Gerais, habilitados no período entre 2010 – 2014, para os 

quais aplicou-se questionários com 15 quesitos. Analisou-se ainda, dados coletados no portal 

eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional: Finanças do Brasil - Dados Contábeis dos 

Municípios (FINBRA); Tribunal de Contas: Fiscalizando com o TCE Minas Transparente e 

ainda no portal eletrônico da Fundação João Pinheiro: Lei Robin Hood. 

 Este trabalho foi norteado, principalmente, pelas obras de Meirelles(1981), 

Slomki (2003),  Hohama (2000), Andrade (2013), Harada (2006), Ichihara (2005), além do 

embasamento legal da Constituição Federal de 1988, Lei Estadual n° 18.030/09, Lei 

Complementar n° 63/90 e outras pertinentes ao objeto da pesquisa.  

Este estudo, além da introdução, foi estruturado da seguinte forma: a primeira 

seção apresenta o embasamento teórico, constituído pela abordagem dos principais aspectos, 

legal e conceitual da Administração Pública, Sistema Financeiro Nacional, ICMS, Lei Robin 

Hood e ICMS Turístico; a segunda seção trata da metodologia utilizada, especificando os 

métodos, técnicas e procedimentos; a terceira seção apresenta a análise dos dados e discussão 

dos resultados; e a quarta evidencia as considerações finais, seguida das referências, anexos e 

apêndices inerentes ao estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

2.1.1 Conceito e Funções da Administração Pública 

 

O estudo da administração pública deve ser precedido do conceito de Estado, 

entendido por Fabretti e Fabretti (2011) como a nação política e juridicamente organizada. 

Meirelles (1981) compreende que tal conceito varia conforme o ângulo em que é considerado 

e apresenta uma definição sob o prisma do Código Civil Brasileiro, qual seja pessoa jurídica 

de direito público interno. Meirelles (1981) completa que o Estado juridicamente organizado e 

obediente às suas próprias leis trata-se do Estado de Direito. 

Como é conhecido, o Estado é formado por três elementos básicos: povo, 

território e governo soberano. Povo é o conjunto de cidadãos, ou seja, o componente humano 

do Estado. Território é a base física em que o povo escolhe ser governado. Governo soberano 

por sua vez é o elemento condutor do Estado, possibilitando a este exercer poder absoluto de 

autodeterminação e auto-organização sobre o povo com a finalidade de realizar o bem 

comum, prestando serviços e realizando obras de forma a assegurar a estrutura básica à 

sociedade (FABRETTI, FABRETTI, 2011; MEIRELLES, 1981).  

Meirelles (1981) explica ainda que o Estado Brasileiro adota a clássica tripartição 

de poderes de Montesquieu: Legislativo, Executivo e Judiciário. Ao primeiro cabe, 

precipuamente, a função normativa (elaboração das leis); ao segundo compete-lhe, 

prioritariamente, a função administrativa, ou seja, converter a lei em ato individual e concreto; 

e o terceiro se incumbe, principalmente, da função judicial, aplicação coativa da lei aos 

litigantes.  

Slomski (2003, p. 363) aponta que “a organização política-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos da Carta Constitucional de 1988”. Nessa mesma 

acepção, Pinho e Nascimento (2004, p. 150) demonstram que “na organização administrativa 

brasileira existem órgãos da administração federal, da administração estadual e da 

administração municipal.”.  
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O referido autor explica também que a palavra administração é empregada em 

uma série de situações. De maneira complementar, Meirelles (1981, p. 66) afirma que “o 

conceito de administração pública não oferece contornos bem definidos, quer pela diversidade 

de sentidos da própria expressão, quer pelos diferentes campos em que se desenvolve a 

atividade administrativa.”. Todavia, Pinho e Nascimento (2004) enfatizam que a palavra 

administração mantém sempre a ideia de comando, governo e relação hierárquica seja ela 

aplicada no âmbito dos negócios, da economia ou das empresas. 

A Administração Pública, especificamente, é definida por Meirelles (1981, p. 67) 

como “a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, no âmbito federal, estadual 

ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum.”. De modo 

similar, Oliveira e Pedersen (2015 p. 71) expõem que a administração pública “é o conjunto 

de órgãos que promovem a função do Estado, ou seja, a satisfação da necessidade básica 

coletiva e o bem comum, por meio dos serviços públicos.”. Di Pietro (2009, p. 49) defende 

que a expressão administração pública é comumente utilizada em dois sentidos, quais sejam: 

 

a) Em sentido subjetivo, formal, ou orgânico, ela designa os entes que 

exercem a atividade administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e 

agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a 

atividade estatal: a função administrativa; 
b) Em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da 

atividade exercida pelos referidos entes; nesse sentido, a Administração Pública é a 

própria função administrativa que incumbe, predominantemente, ao Poder 

Executivo. (DI PIETRO, 2009, p. 49). 

 

Tendo em vista o conceito de administração pública, faz-se necessário ressaltar 

sua natureza e seu fim, conforme evidenciado por Meirelles (1981): 

 

A natureza da administração pública é a de um múnus público para quem a exerce, 
isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e 

interesses da coletividade. (MEIRELLES, 1981, p. 68)  

[...] Os fins da administração pública se resumem num único objetivo: o bem 

comum da coletividade administrativa. Toda atividade do administrador público 

deve ser orientada para esse objetivo. (MEIRELLES, 1981, p. 69). 

 

Com relação à evolução da Administração Pública, Slomski (2003), baseado na 

perspectiva histórica, expõe uma síntese e apresenta três modelos básicos: patrimonialista, 

burocrática e gerencial. No primeiro modelo, a res publica (coisa pública) não se distinguia 

das res principis (coisas do príncipe), desta feita o aparelho estatal tratava-se de uma extensão 

do poder soberano. O segundo modelo surge na fase do Estado Liberal, numa tentativa de 
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combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Visando a este objetivo, o modelo 

burocrático adotou controles rígidos dos processos e baseou-se em princípios orientadores, 

tais como: hierarquia funcional, impessoalidade, formalismo e poder racional legal. No 

terceiro modelo, as entidades públicas, orientadas por missões, passam a exercer suas funções 

em prol das necessidades sociais, tendo em vista os resultados a serem alcançados. 

Com vistas a atender às necessidades sociais, a Administração Pública do Brasil 

descentraliza o núcleo fundamental do poder em uma série de órgãos e distribui funções 

específicas, em razão da sua variedade de atividades e o amplo local que exerce seu poder 

(SLOMSKI, 2003).  

Neste sentido, Pinho e Nascimento (2004, p. 149) afirmam que essa 

descentralização compreende na divisão da administração pública em: administração direta e 

administração indireta. A primeira “compreende os serviços integrados na estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios” e a segunda compreende o 

conjunto das entidades dotadas de personalidades jurídicas próprias, assim divididas:  

 

1. Autarquias – serviços autônomos, criados por lei, com personalidade 

jurídica, patrimômo e receitas próprias, para executar atividades típicas da 

Administração Pública, que requeiram para seu melhor funcionamento, gestão 

administrativa e financeira descentralizada.  
2. Empresa Pública – entidades dotadas de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio e capital exclusivo da União, criadas por lei para a 

exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer fora de 

contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das 

formas admitidas em direito. 

3. Sociedade de Economia Mista – entidades dotadas de personalidade jurídica 

de direito privado, criadas por lei para a exploração de atividade econômica, sob a 

forma de sociedade anônima cujas ações com direito a voto pertençam em sua 

maioria à União ou entidade da Administração Indireta. (PINHO, NASCIMENTO 

2004, p. 149)  

 

Por outro lado Slomski (2003, p. 360) defende que, além da administração direta e 

indireta, que também existe a figura da administração delegada que consiste na “delegação do 

exercício de encargos públicos a terceiros por meio de concessão (com contrato) por 

permissão (sem contrato).”.  

A partir daí, cabe salientar o conceito de ato administrativo, já que são por meio 

destes que a Administração Pública desenvolve suas atividades em busca dos objetivos à que 

se propõe. Meirelles (1981) ensina que o conceito de ato administrativo se diferencia do 

conceito de ato jurídico pela sua finalidade pública e conceitua, a partir da lei civil, como ato 
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jurídico praticado pela Administração Pública que tenha por fim adquirir, resguardar, 

transferir, modificar ou extinguir direitos.  

Desta feita, compreende-se que a Administração Pública, por meio dos atos 

administrativos, representa o instrumento utilizado pelo Estado para alcançar seus objetivos, 

que de maneira genérica está voltada para o bem comum. 

 

 

2.1.2 Políticas Públicas  

 

 

2.1.2.1 Origem, Conceito e Objetivos  

 

Inicialmente, o objetivo do Estado se resumia em garantir a segurança pública e a 

defesa em caso de ataques externos, passando por inúmeras modificações no decorrer dos 

anos. Nesse sentido, as responsabilidades estatais foram se diversificando e nos dias atuais é 

consenso em países democráticos que a função do Estado seja promover o bem-estar social. 

Para garantir isso o Estado se vale de diversas ações e se utilizam das Políticas Públicas 

(SEBRAE/MG, 2008). 

Araújo (2013) assevera que os conceitos sobre políticas públicas são conflitantes, 

sendo muito recentes os estudos existentes acerca do tema. Nesse mesmo sentido, Souza 

(2006) atesta que não existe um único e melhor conceito sobre política pública, mas resume 

política pública como: 

 

[...] o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em 

ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de 

políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem 

seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 

resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p. 26).  

 

De maneira pragmática, Teixeira (2002, p. 2) define políticas públicas como 

sendo o conjunto de “diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público, regras e 

procedimentos para as relações entre o poder público e a sociedade.”. 
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 O SEBRAE/MG (2008) simplifica esta relação, conceituando-o como sendo a 

totalidade de ações, metas e planos traçados com o objetivo exclusivo de prover o bem-estar 

da sociedade e o interesse público.  

Com base nestes conceitos Teixeira (2002) define os objetivos das políticas 

públicas da seguinte maneira:  

a) responder às demandas sociais, principalmente de setores vulneráveis e 

marginalizados;  

b) ampliar e efetivar direitos de cidadania; 

c) promover o desenvolvimento, criando alternativas de geração de emprego e 

renda; e 

d) regular conflitos sociais, tendo em vista a existência de interesses 

conflitantes. 

Pelo exposto, depreende-se que as políticas públicas surgiram em meio à 

diversificação das funções do Estado e da consequente necessidade de organizar as ações em 

prol do bem comum, tratando-se, pois, de um conjunto de ações que visam garantir o bem-

estar social. 

 

 

2.1.2.2 Modalidade de Políticas Públicas, Principais Elementos e Instrumentos 

 

As políticas públicas, depois de formuladas, passam pelo processo de 

implementação, execução, acompanhamento e avaliação, sendo que durante este processo 

alguns instrumentos se destacam: planos, programas, ações e atividades. Os planos 

estabelecem diretrizes, prioridades e objetivos de longo prazo; os programas estabelecem 

objetivos gerais e específicos com foco em determinado tema; as ações buscam o alcance dos 

objetivos traçados nos programas; e as atividades visam a concretizar as ações (ARAÚJO, 

2013).  

De maneira semelhante, Pereira (2003) enumera as fases cumpridas na construção 

de políticas públicas no Brasil:  

1. formação de assuntos públicos: surgimento das questões públicas que 

contribuem para a formação da agenda pública; 

2. formulação de políticas públicas: processo de elaboração de políticas pelo 

Executivo e Legislativo; 
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3. processo decisório: Grupos de pressão exercendo influência sobre os decisores; 

4. implementação das políticas: processo de execução das políticas; 

5. avaliação das políticas: analisam-se os efeitos e impactos.  

Diante disto, Souza (2006), baseada nas diversas definições e modelos 

encontrados sobre políticas públicas aponta os principais elementos destas, quais sejam:  

a) permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz; 

b) envolve vários atores e níveis de decisão; 

c) é abrangente e não se limita a leis e regras; 

d) é uma ação intencional de longo prazo, com objetivos a serem alcançados; e  

e) envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja: 

implementação, execução e avaliação. 

No que tange à formulação e a implementação de políticas públicas, Teixeira 

(2002) destaca a importância de se conhecer suas modalidades, já que a modalidade em que as 

políticas se inserem, influencia na maneira como deverá ocorrer a atuação. Sob essa 

perspectiva, esse autor se utiliza de três critérios para classificá-las, conforme o quadro 1 à 

seguir:  

QUADRO 1  

Modalidades das Políticas Públicas 

Critério Modalidade 

Natureza ou Grau de Intervenção 

Estrutural – Interferem em relações 

estruturais, ex: renda, emprego, propriedade. 

Conjuntural ou Emergencial – Buscam 

atenuar situações temporárias. 

Abrangência dos Objetivos 

Universais – Abrangem todos os segmentos. 

Segmentais – Determinado segmento da 

população. 

Fragmentadas – Abrange determinados 

grupos dentro de cada segmento. 

Impactos ou Papel nas Relações Sociais 

Distributivas – Visam distribuir benefícios 

individuais: instrumentalizadas pelo 

clientelismo. 

Redistributivas – Distribuir recursos entre 

grupos sociais, buscando certa equidade. 

Regulatória – Visam definir regras e 

procedimentos que regulem o 

comportamento para atender interesses gerais 

da sociedade.  

Fonte: Elaboração própria com base em Teixeira (2002) 
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As políticas públicas, portanto, compõem uma ferramenta dinâmica podendo 

interferir em relações estruturais ou buscando apenas atenuar uma situação temporária 

refletindo ou não os interesses de todos, da maioria ou de um segmento específico. Daí a 

necessidade de verificar a estratégia adequada para cada tipo de política. 

 

 

2.1.2.3 Política Pública Municipal e Planejamento para Execução de Políticas 

 

 

A Constituição Federal de 1988 concedeu aos municípios autonomia política, 

podendo estes, elaborar suas próprias leis orgânicas e demais leis, ampliando suas 

competências em áreas como política urbana e transporte coletivo.  

Segundo Teixeira (2002) a participação dos municípios na receita tributária global 

não supera 20% e completa afirmando que com uma base econômica frágil, a implementação 

de políticas públicas sem vinculação aos programas federais e estaduais torna-se mínima.  

Nesse contexto, acredita-se que:  

 

O problema maior são os recursos. Em um processo de descentralização 

desordenado, muitos encargos estão sendo transferidos sem os recursos. [...] As 

receitas dos fundos de participação são distribuídas com critérios que concentram a 

renda tributária em poucos municípios, os de maior desenvolvimento econômico. 

(TEIXEIRA, 2002, p. 7) 

 

 

De acordo com o SEBRAE/MG (2008), para que o município seja capaz de 

superar tais dificuldades e criar políticas públicas de qualidade é necessário, além dos 

recursos financeiros, planejamento de longo prazo feito pelos atores políticos, servidores 

públicos e sociedade civil. Desta forma, a definição dos objetivos e das estratégias facilita a 

elaboração e execução de tais políticas.  

Em concordância com as informações expostas pelo SEBRAE/MG (2008), 

Pereira (2003) aponta duas posições sobre o planejamento: trata-se de um processo decisório e 

atividade orientada na busca de um resultado, considerando que está submetida a uma 

situação de escassez.  

Para Pereira (2003, p. 116) o “planejamento pode ser visto como um conjunto de 

ações interligadas e complementares, realizadas nas diferentes instâncias da organização 

governamental, com vista no atingimento de determinado objetivo”. Ressalta ainda que o 
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processo de planejamento é um ciclo contínuo e envolve uma série de atividades, 

compreendendo as seguintes funções: planejamento, execução, controle e avaliação.  

Em relação às fases do planejamento, Pereira (2003, p. 120-121) classifica-as na 

seguinte ordem:  

 

[...] definição e equacionamento preliminar do problema; elaboração das diretrizes 

básicas do planejamento; fixação dos objetivos; coleta preliminar de dados; 

levantamentos e pesquisas complementares; estabelecimento de projeções e 

previsões; análise e discussão dos dados; apresentação de alternativas ou opções; 

formulação de decisões ou propostas; integração de planos parciais, desdobramento 

em planos derivados ou replanejamento; redação e apresentação do plano. 

(PEREIRA, 2003, p. 120-121).  

 

 

Com relação ao planejamento os instrumentos de planejamento municipal de 

políticas públicas são variados, sendo que dentre os principais cita-se: o Plano Diretor, o 

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento, conforme dispõe a 

Constituição Federal de 1988. A partir de então, faz-se necessário discutir sobre as 

ferramentas de planejamento evidenciadas na Carta Magna brasileira.  

 

 

2.1.3 Instrumentos de Planejamento 

 

Para que o Estado atenda às demandas da sociedade de maneira racional e 

eficiente, o processo de produção de bens e serviços deve ser previamente discutido. Pereira 

(2003) aponta que o planejamento é elemento imprescindível nesse processo e destaca duas 

posições: a primeira considera o planejamento como atividade orientada para a obtenção de 

resultados diante de uma situação de escassez, a segunda, vislumbra-o como processo de 

decisão antecipada.  

Em ambas as posições verifica-se que o planejamento trata-se de uma etapa 

anterior à ação, conforme atesta Silva (2004), devendo obedecer as seguintes características: 

a) diagnóstico da situação; 

b) identificação das necessidades; 

c) definição dos objetivos; 

d) discriminação e quantificação de metas e seus custos; 

e) avaliação dos resultados; e 
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f) integração dos instrumentos de planejamento. 

De acordo com Kohama (2000), o Estado utiliza-se de um conjunto de técnicas de 

planejamento e programação visando a alcançar o melhor nível de bem-estar social. Esse 

conjunto, segundo o mesmo autor, compõe o Sistema de Planejamento integrado 

consubstanciando nos instrumentos já mencionados anteriormente, quais sejam: Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais. Angélico (1995) 

explica que o orçamento é um planejamento da aplicação dos recursos que se espera receber.  

Com relação a esse assunto Andrade (2013, p. 23) defende que: 

 

As peças orçamentárias devem relacionar-se entre si. O orçamento deve conter a 

representação monetária de parte do plano, além de explicitar a previsão de receitas 

e fixação de despesas necessárias; já o Plano Plurianual deve exaltar todas as ações 

de forma coordenada, havendo compatibilidade de seus valores expressos com os 

demais instrumentos de planejamento. (ANDRADE, 2013, p. 23).  

 

Slomski (2003, p. 304) atesta que “o processo de planejamento e orçamentação 

obedece à formalidade definida na Constituição Federal.”. Sob essa temática, Andrade (2013) 

destaca a diferença substancial do planejamento nas instituições públicas em detrimento das 

privadas: enquanto as empresas privadas não possuem, de certa forma, uma limitação legal 

para elaborarem seus planejamentos, as instituições públicas só podem gerenciar toda a sua 

estrutura por meio de legislação própria. 

As considerações acerca dos principais instrumentos de planejamento serão 

tratadas nos subitens que se seguem. 

 

 

2.1.3.1 Plano Plurianual (PPA) 

 

 

Após identificar as demandas sociais, os órgãos de planejamento estabelecem os 

graus de prioridade, fazem os projetos, orçam os custos e traçam os cronogramas. Todo esse 

planejamento de maneira ordenada, classificada e sistematizada segundo os graus de 

prioridade representam o Plano Plurianual - PPA (ANGÉLICO, 1995; SLOMSKI, 2003)  

Segundo entendimento de Andrade (2013, p. 24), considera-se o Plano Plurianual 

como: 
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[...] um programa de trabalho elaborado pelo Executivo para ser executado no 

período correspondente a um mandato político, a ser contado a partir do exercício 
financeiro seguinte ao de sua posse, atingindo o primeiro exercício financeiro do 

próximo mandato. É a transformação, em lei, dos ideais políticos divulgados durante 

a campanha eleitoral, salientando os interesses sociais. (ANDRADE, 2013, p. 24). 

  

Pereira (2003) explica que o plano plurianual trata-se de um plano que engloba 

todas as ações do governo, definindo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

e buscando alocar os recursos públicos de modo eficiente e racional. O mesmo autor ainda 

sintetiza os objetivos do plano plurianual da seguinte maneira:  

 

1. orientar a ação governamental objetivando alcançar o desenvolvimento 

econômico que por sua vez, propiciará a efetiva promoção do bem-estar social; 

2. orientar o planejamento, em sintonia com a programação e o orçamento do 

Poder Executivo, obedecendo aos princípios de regionalização da economia;; 

3. definir diretrizes que deverão nortear a elaboração dos orçamentos fiscal e de 

investimentos, que possibilitem a redução das desigualdades regionais e sociais; 

4. ordenar e disciplinar a execução de despesas com investimentos que se 

reverterão em benefício para a sociedade. (PEREIRA, 2003, p. 152). 
 

 

Em resumo, deve-se destacar os seguintes elementos no plano plurianual: 

diretrizes, programas, objetivos e ações. As diretrizes representam as estratégias do governo, 

os programas estabelecem os objetivos. As ações são as iniciativas necessárias para alcançar 

os objetivos dos programas. As metas, por fim, é a mensuração quantitativa e 

qualitativamente das ações propostas pelo governo (ANDRADE, 2013).  

Os gestores devem elaborar o Plano Plurianual, conforme defendido por Oliveira 

e Pedersen (2015), por meio de programas exequíveis e não apenas para cumprimento de 

imposições legais, pois se trata, segundo Andrade (2013), dos ideais políticos transformados 

em lei.   

Em síntese, com vistas no exposto, pode-se dizer que o plano plurianual é um 

instrumento legal de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988 onde são 

estabelecidas as políticas públicas que serão desenvolvidas durante quatro anos com vistas a 

aplicar os recursos de modo eficiente e racional. Ademais, deve ser composto por programas 

possíveis de serem executadas e não visar apenas o cumprimento legal.  
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2.1.3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO é compreendida por Oliveira e Pedersen 

(2015) como o elo entre o PPA e a Lei de Orçamento Anual – LOA, isso porque, segundo 

Kohama (2000), a LDO possui a finalidade de nortear a elaboração da LOA de maneira a 

adequá-la ao estabelecido no PPA.  

Em conformidade com esse último autor, Andrade (2013, p. 30) sustenta que a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias: 

 

Estabelecerá as prioridades das metas presentes no Plurianual da Administração 

Pública, ou melhor, o planejamento operacional anual, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual e disporá sobre alterações na legislação tributária local, além de 
definir a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Deve ser 

aprovada pelo Poder Legislativo até o final do primeiro semestre do ano, conforme o 

art. 165 § 2º, da Constituição Federal. (ANDRADE, 2013, p. 30). 

 

Com a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias passou a dispor ainda sobre: o equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e 

formas de limitações de empenho; normas relativas ao controle de custos e avaliação de 

resultados; condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas; e a inclusão dos anexos de metas e riscos fiscais (SLOMSKI, 2003; ANDRADE, 

2013). 

Andrade (2013) entende que as metas fiscais, anexo obrigatório para todos os 

municípios, trata-se de um relatório-base da gestão fiscal no que tange o equilíbrio das contas 

públicas.  

A Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal, rege em seu artigo 4º, parágrafo 1° e 2°, que o Anexo de Metas 

Fiscais estabelecerá:  

a) as metas anuais relativas às receitas e despesas resultados nominal e primário e 

montante da dívida pública para o exercício a que se refere e para os dois 

subsequentes; 

b) avaliação do cumprimento das metas; 

c) demonstrativo das metas anuais; 

d) evolução do patrimônio líquido; 
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e) avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes próprios de previdência;  

f) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da 

margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.  

No que se refere ao anexo de riscos fiscais, Slomski (2003) explica que nele será 

apresentados e avaliados os passivos contingentes e demais riscos capazes de afetar as contas 

públicas, bem como as providências caso tais riscos se concretizem. Andrade (2013, p.40) 

completa o exposto, afirmando que, para a elaboração do anexo em questão “será necessária a 

avaliação do que é incerto ou eventual”, baseando-se em experiências e ocorrências 

anteriores, ressaltando ainda de que tal anexo também é obrigatório para todos os municípios. 

Com vistas no exposto, é possível notar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a 

ponte que liga o Plano Plurianual à Lei Orçamentária Anual, norteando esta de modo a 

adequá-lo ao estabelecido no Plano Plurianual, devendo ser elaborada anualmente. A seguir, 

as considerações acerca do terceiro instrumento que compõe o sistema orçamentário do 

Brasil, a Lei Orçamentária Anual.  

 

 

2.1.3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

 

A Lei Orçamentária Anual – LOA, em consonância com o que dispõe Andrade 

(2013), trata-se de lei especial que discrimina as receitas e despesas públicas, evidenciando o 

programa e a política econômica financeira do governo, pautada pelos princípios da unidade, 

universalidade e anualidade.  

Para Kohama (2000), o papel da LOA é programar as ações a serem executadas, 

viabilizando a concretização do que foi planejado no PPA, obedecendo ao disposto na LDO, 

de maneira a alcançar os objetivos determinados. Andrade (2013, p. 42), baseado no que 

dispõe a Constituição Federal de 1988, conceitua a LOA como: 

 

Instrumento legal que deve conter o orçamento fiscal dos poderes da União, dos 
Estados e Municípios, de seus fundos, órgãos e entidades da administração pública 

direta e indireta, o orçamento de investimento das empresas em que o Poder Público, 

direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e o 

orçamento da seguridade social, incluindo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados. (ANDRADE, 2013, p. 42). 
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Portanto, de maneira resumida, pode-se afirmar que a Lei Orçamentária Anual é 

um instrumento de planejamento que determina as receitas e despesas públicas anualmente, 

demonstrando as ações a serem executadas pautadas nas estratégias traçadas no PPA e nas 

diretrizes da LDO de maneira a evidenciar o programa e a política econômica financeira do 

governo.   

 

 

2.1.4 Receita Pública 

 

Para manter em funcionamento a máquina pública, o Estado faz uso de recursos 

ou rendas que lhe são entregues pela coletividade. O conjunto de tais recursos é denominado 

de receita pública e por meio dela é que ocorre o custeio das atividades e serviços estatais 

(SILVA, 2004).  

Kohama (2000) e Andrade (2013) conceituam receita pública de modo genérico 

como todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos em dinheiro ou outros bens 

representativos de valores que o Governo tenha direito de arrecadar em virtude de leis, 

contratos, convênios ou outros títulos. Andrade (2013, p. 57) completa dizendo que:  

 

É, pois, o conjunto de ingressos financeiros, provenientes de receitas orçamentárias 

ou próprias e receitas extraorçamentárias ou de terceiros, que produzirão acréscimos 

ao patrimônio da instituição, seja União, Estados, Municípios ou Distrito federal, 

suas autarquias e fundações. (ANDRADE, 2013, p. 57).  

 

De maneira harmônica, Angélico (1995) defende que receita pública é o 

recolhimento de bens aos cofres públicos, sendo sinônima de expressões como ingressos e 

entradas.  

De forma mais abrangente, Silva (2004) acredita que ingressos e receitas 

correspondem a todas as quantias recebidas pelos cofres públicos, entretanto, as receitas 

públicas correspondem apenas às entradas que, integrando ao patrimônio público sem 

quaisquer reservas, condições ou correspondência ao passivo acrescenta seu vulto como 

elemento novo e positivo.  

Angélico (1995) explica que os estudiosos se divergem na conceituação de receita 

pública já que se esbarram em questões de ordem abstrata já superada. Segundo o mesmo 
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autor, entrada, receita e ingressos de qualquer espécie já estão, na prática, consagrados como 

receita pública.  

Quanto à classificação da receita da administração pública, Silva (2004) expõe 

que poderão ser classificadas segundo os seguintes critérios: natureza, poder de tributar, 

coercitividade, afetação patrimonial e regularidade. Tal classificação poderá ser compreendida 

melhor através do quadro 2 à seguir: 

QUADRO 2  

Classificação da Receita da Administração Pública 

Critério Modalidade 

Natureza 

Orçamentária – corresponde à arrecadação 

de recursos financeiros autorizados pela 

LOA e que serão aplicados nos gastos 

públicos. 

Extra-orçamentária – ingresso financeiro 

de caráter temporário, corresponde à créditos 

de terceiros o qual o Estado é um simples 

depositário. 

Poder de Tributar 

Federal – Competência da União 

Estadual – Competência dos Estados 

Municipal – Competência dos Municípios 

Coercitividade 

Originária ou de Economia Privada – 

Proveniente de bens pertencentes ao 

patrimônio do Estado 

Derivada ou de Economia Pública – 

Proveniente do exercício da competência ou 

do poder de tributar os rendimentos ou o 

patrimônio da coletividade. 

Afetação Patrimonial 

Efetivas – Aquelas que aumentam o 

patrimônio líquido, constituindo elemento 

novo e positivo. 

Mutações Patrimoniais – Oriundas de 

mutações que nada acrescem ao patrimônio 

líquido. 

Regularidade 

Ordinárias – Aquelas caracterizadas pelas 

continuidade e regularidade, ou seja, 

ingressos permanentes e estáveis. 

Extraordinárias – Aquelas 

descaracterizadas pela continuidade, ou seja, 

ingressos de caráter acidental, transitória, 

excepcional. 

Fonte: Elaboração própria com base em Silva (2004) 
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Ainda em relação à classificação das receitas, no que tange às receitas 

orçamentárias, Angélico (1995) expõe que se desdobram em receitas correntes e receitas de 

capital. O Ministério da Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional (2004, p. 16) conceitua 

que as receitas correntes como: 

 

[...] os ingressos de recursos financeiros oriundos das atividades operacionais, para 

aplicação em despesas correspondentes, também em atividades operacionais, 

correntes ou de capital, visando o atingimento dos objetivos constantes dos 

programas e ações de governo. São denominados receitas correntes porque são 

derivadas do poder de tributar ou da venda de produtos e serviços, que contribuem 

para a finalidade fundamental do órgão ou entidade pública. (BRASIL, 2004, p. 16).  

 

Já as receitas de capital são definidas como os ingressos financeiros aplicados em 

despesas operacionais, correntes ou de capital, visando alcançar os objetivos traçados nos 

instrumentos de planejamento. São assim chamadas porque deriva da obtenção de recursos 

mediante a constituição de dívidas, amortização de empréstimos e financiamentos/alienação 

de componentes do ativo (BRASIL, 2004) 

Para que sejam cumpridos as normas e ditames legais, os ingressos de recursos 

cumprem algumas etapas ou estágios que segundo Andrade (2013), Kohama (2000), Silva 

(2004) e Andrade (2013) são:  

Previsão - “Estimativas de receitas, discutidas e incorporadas no orçamento, com 

base em estudos, comparações e planejamento.” (ANDRADE, 2013, p. 67); 

Lançamento - Etapa administrativa que identifica e individualizada o 

contribuinte, formalizando o crédito (ANDRADE, 2013). “É o ato da repartição competente 

que verifica a procedência do crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito 

desta.” (SILVA, 2004, p.120);  

Arrecadação – “É o ato em que são pagos os tributos ou as diversas receitas ao 

agente arrecadador” (KOHAMA, 2000, p. 100); 

Recolhimento – “É a transferência desses recursos aos cofres das instituições 

públicas competentes, efetivamente, ficando disponíveis para utilização pelos gestores 

financeiros” (ANDRADE, 2013, p. 67). 

Quando as duas últimas etapas não ocorrem, ou seja, quando os créditos são 

lançados, mas não são recebidos no prazo de vencimento, as importâncias, a partir da data de 

sua inscrição, constituem-se na dívida ativa, conforme preceitua Kohama (2000).  

Como já mencionado no início deste item, são as receitas públicas que mantém a 

máquina pública em funcionamento, custeando os seus serviços e atividades. Nos itens que se 
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seguem será tratado sobre os principais aspectos das despesas e gastos públicos, razão de 

existir das receitas.  

 

 

2.1.5 Gastos Públicos 

 

São recorrentes as discussões em torno dos gastos públicos, isto porque grande 

parte destes é destinada a custear as ações e políticas sociais desenvolvidas pelo Estado, 

políticas estas que exercem fortes impactos no crescimento econômico, já que o que 

determina o nível de atividade econômica são as decisões de gastos. Gastos públicos podem 

ser definidos como todo aquele realizado em prol da melhoria da vida dos cidadãos. 

(SANTOS, 2013). 

Para Silva e Castro (2008) o foco do debate em torno dos gastos públicos tange a 

intervenção estatal na economia, já que o Estado obtém recursos disponíveis na sociedade e os 

recoloca em bens e serviços públicos para atendimento das políticas públicas.  

Nessa perspectiva, Abrahão et al (2010) destaca a importância de se conhecer 

como os governos constroem suas políticas, das consequências de suas decisões, tanto para se 

determinar o impacto sobre a economia quanto para avaliar a eficácia da gestão dos recursos 

públicos que, em última instância, pertencem aos cidadãos.  

O último autor citado aborda, especificadamente, sobre os impactos benéficos dos 

gastos públicos com políticas públicas sociais afirmando que estes promovem o crescimento 

econômico e a melhor distribuição de renda e capacidades. Isto porque, os gastos 

governamentais com o pagamento de prestação de bens e serviços se converte em consumo de 

alimentos, serviços e produtos industriais que dinamizam a produção, estimulam o emprego e 

o crescimento da renda.   

É interessante destacar que Abrahão et al (2010) faz uma abordagem sobre as 

políticas sociais, dividindo-as em: promoção social e proteção social. A primeira agrupa as 

políticas que visam garantir aos cidadãos oportunidades mais amplas e equânimes de acesso 

aos recursos e benefícios; a segunda envolvem as políticas de Seguridade Social, destinadas a 

reduzir e mitigar os riscos e vulnerabilidades dos indivíduos. 

Desse modo, entende-se como gastos públicos todo e qualquer valor sacrificado 

pelo Estado para custear os serviços públicos prestados, remanejando os recursos disponíveis 

na sociedade com vistas a executar as políticas públicas, exercendo impactos na economia. 
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2.1.6 Despesa Pública 

 

Os dispêndios realizados pelo Estado em prol dos serviços públicos constituem as 

despesas públicas, conforme o disposto por Lima e Castro (2003). Andrade (2013, p.72) 

afirma que as despesas públicas: 

 

Constitui-se de toda saída de recursos ou de todo pagamento efetuado, a qualquer 

título, pelos agentes pagadores para saldar gastos fixados na Lei do Orçamento ou 

em lei especial e destinados à execução dos serviços públicos, entre eles custeios e 

investimentos, além dos aumentos patrimoniais, pagamento de dívidas, devolução de 

importâncias recebidas a títulos de caução, depósitos e consignações. (ANDRADE, 

2013, p. 72).  

 

De maneira harmônica, Silva (2004) defende que todos os desembolsos efetuados 

pelo Estado em prol dos serviços e encargos assumidos visando o bem geral da comunidade 

tratam-se das despesas públicas. Nesse sentido, Piscitelli et al (2004) apontam que as despesas 

públicas representam um dispêndio do patrimônio público com a saída de recursos que pode 

ser feita de duas maneiras: de forma imediata, reduzindo as disponibilidades, ou de forma 

mediata, por meio do reconhecimento da obrigação.  

Quanto à classificação, Angélico (1995) e Kohama (2000) entendem que as 

despesas públicas se dividem em dois grandes grupos: despesa orçamentária e despesa extra-

orçamentária, sendo que a primeira é realizada somente com autorização legislativa, e a 

segunda, as despesas que não estão vinculadas ao orçamento público, não dependendo de 

autorização legislativa.  

Para Silva (2004), as despesas podem ser classificadas segundo quatro aspectos 

diferentes: quanto à natureza competência político-institucional, afetação patrimonial e quanto 

à regularidade, conforme o disposto no quadro 3.  
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QUADRO 3  

Classificação da Despesa da Administração Publica 

Critério Modalidade 

Natureza 

Orçamentária – tratam de despesas que 

integram o orçamento. 

Extra-orçamentária – despesa que não 

consta da lei do orçamento. 

Competência Político – Institucional 

Federal – Responsabilidade da União 

Estadual – Responsabilidade dos Estados 

Municipal – Responsabilidade dos 

Municípios 

Afetação Patrimonial 

Efetivas – Despesas que contribuem para o 

decréscimos do patrimônio líquido. 

Mutações Patrimoniais – Despesas oriundas 

de mutações que em nada diminuem o 

patrimônio líquido.  

Regularidade 

Ordinárias – Despesas gastas na 

manutenção de serviços públicos e que são 

constantes. 

Extraordinárias – Despesas esporádicas 

provocadas por circunstâncias de caráter 

excepcional. 

Fonte: Elaboração própria com base em Silva (2004) 

 

Conforme dispõe Piscitelli et al (2004), diversos são os critérios adotados pela 

doutrina para a classificação das despesas, no entanto adotou-se as classificações de Silva 

(2004) para melhor apresentar a correspondência entre classificações da receita e da despesa. 

Silva (2004) destaca ainda que para a realização da despesa pública esta percorre 

alguns estágios. Andrade (2013, p. 102) ressalta a importância dos estágios, devendo estes 

serem adotados de maneira à “assegurar a qualidade das operações, em termos de eficiência e 

eficácia” e de “resguardar a administração de possíveis erros, fraudes ou desvios” garantindo 

a “transparência e a confiabilidade dos atos dos dirigentes”.  

Boa parte dos doutrinadores, dentre eles, Silva (2004), identifica quatro estágios: 

fixação, empenho, liquidação e pagamento. Andrade (2013), de maneira mais metódica 

acentua os seguintes estágios:  

1. fixação – “Determinação, por meio de estudos e cálculos fundamentados, do montante 

total a ser registrado como valor máximo orçamentário a ser consumido pela 

Administração Pública na execução do Orçamento.” (ANDRADE, 2013 p. 102); 
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2. programação – Visando disciplinar os gastos na mesma proporção que a previsão de 

realização das receitas, elabora-se nessa fase um cronograma dos desembolsos; 

3. licitação e Pré-empenho – “Mecanismo legal que as entidades governamentais devem 

promover a fim de proporcionar uma disputa entre os interessados em celebrar 

negócios de conteúdo material ou patrimonial com a administração.” (ANDRADE, 

2013, p. 103); 

4. empenho – Ato emanado da autoridade competente criando para o Estado a obrigação 

de pagamento; 

5. liquidação – Estágio em que se verifica o direito adquirido pelo credor, baseando-se na 

documentação comprobatória do respectivo crédito; 

6. suprimento – “É a mera entrega ou transferência às instituições financeiras ou ao 

próprio caixa dos recursos financeiros para pagamento dos débitos a serem quitados.” 

(ANDRADE, 2013, p. 107); 

7. pagamento – “Consiste na entrega do numerário ao credor em troca da quitação da 

dívida” (ANDRADE, 2013, p. 107). 

A partir dos conceitos expostos é possível perceber a importância de se conhecer 

os estágios das despesas e cumpri-los adequadamente no âmbito da gestão pública, já que 

contribuem para a melhoria na qualidade dos serviços, garantem a organização, resguarda a 

administração de erros e fraudes e aperfeiçoa cada vez mais o planejamento. 

 

 

2.2 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

A atividade financeira é premissa básica para a obtenção de recursos, execução de 

obras e serviços necessários à realização do bem comum e é composta por arrecadação, gestão 

e realização de despesa (FABRETTI, FABRETTI, 2011). 

Pereira (2003, p. 48) entende a atividade fiscal como sendo aquela 

“desempenhada pelos poderes públicos com o objetivo de obter e aplicar recursos para a 

manutenção da rede de serviços públicos”. Isto posto, pode-se dizer que a atividade financeira 

estatal compreende, essencialmente, três itens: obtenção de receitas, definição de despesas 

prioritárias e elaboração do orçamento público, este, como peça limitadora das receitas e 

despesas públicas e instrumento básico de planejamento. 



35 

 

A maneira mais eficiente encontrada pelo Estado para obtenção de receita é a 

arrecadação de tributos, e para tanto a Constituição Federal de 1988 apresenta em seu 

Capítulo I, Título VI, (artigos 145 a 162), grande parte dos aspectos do Sistema Tributário 

Nacional - STN, recebendo seu detalhamento por meio do Código Tributário Nacional - Lei 

Federal n° 5.172 de 25/10/1996 - que institui as normas gerais de direito tributário aplicáveis 

aos entes federativos e regulamentando o Sistema Tributário Nacional.  

A percepção de sistema implica no conjunto de elementos - sejam de órgãos, 

organismos, normas, ideias – organizados de tal maneira e baseados em princípios tais que 

representam um todo uniforme. O Sistema Tributário Nacional trata-se, pois, do “conjunto de 

normas constitucionais de natureza tributária, inserido no sistema jurídico global, formado por 

um conjunto unitário e ordenado de normas subordinadas aos princípios fundamentais, 

reciprocamente harmônicos, que organiza os elementos constitutivos do Estado”. (HARADA, 

2006, p. 324). Para Carvalho (2005) o Sistema Tributário Nacional trata-se de um subsistema 

constitucional formado pelo conjunto de normas que versam sobre a matéria tributária. 

O Sistema Tributário Nacional por meio dos princípios tributários estabelecidos e 

das limitações prescritas sobre o exercício da competência impositiva busca harmonizar as 

relações da sociedade atendendo os princípios fundamentais e respeitando o pacto federativo 

existente (HARADA, 2006; SILVA, 2014).  

Ichihara (2005) expõe que a definição de competências tributárias estatais parte do 

princípio idealizado por Monstesquieu de que “todo homem que detém o poder tende a 

abusar”, sendo que a divisão de poderes possibilita a contenção do poder dos entes.  

A partir daí, o referido autor entende que a competência tributária
1
 funciona como 

limitadora do poder de tributar, uma vez que existe vedação constitucional para a invasão de 

competência, assim como para a bitributação. A invasão de competência ocorre quando um 

ente sem competência legisla ou cobra tributos de competência privativa de outra. A 

bitributação, por sua vez, ocorre quando incide tributação sob um mesmo fato gerador, seja 

pela mesma pessoa jurídica de direito público seja por duas.  

No que tange aos princípios constitucionais que limitam o poder de tributar, segue 

o quadro 4 elucidativo com aqueles tidos como mais notados. 

 

 

 

                                            
1 A competência tributária será tratada de maneira mais aprofundada no item 2.2.2. 
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QUADRO 4 

Princípios Constitucionais Tributários 

Princípios Conceito 

Legalidade 

Vedado aos entes federados a instituição ou majoração de 

tributo, criação de políticas de incentivo fiscal, concessão ou 

revogação de isenção, remissão e anistia sem lei que os 

estabeleçam. Meio de garantir a segurança jurídica e social. 

Anterioridade 

Buscando a garantia da segurança jurídica, o princípio da 

anterioridade versa que a lei que institui ou majora determinado 

tributo, ao entrar em vigor, deve ter sua eficácia suspensa até o 

início do próximo exercício financeiro.  

Isonomia 

Dirige-se ao legislador tributário, no sentido de evitar normas 

que desobedeça a este princípio, vedando discriminações 

tributárias, instituições de privilégios infundados e tratamento 

diferenciado de pessoas sob os mesmos pressupostos de fato. 

Capacidade Contributiva 

Tem por escopo a justiça fiscal e o princípio da isonomia, 

tratando os desiguais de modo desigual, devendo, desta forma, o 

tributo ser cobrado de acordo com a capacidade econômica do 

contribuinte. 

Irretroatividade 

A lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada, de modo que a legislação tributária só 

é válida em relação a fatos geradores ocorridos após o início da 

vigência da lei que houver instituído ou majorado o tributo 

correspondente. 

Proibição do Confisco 

A tributação não pode ter conotação confiscatória, se limitando a 

participar de percentual ou parte da riqueza produzida pelo 

contribuinte, não confiscando toda a renda ou patrimônio, e 

analisando sempre a capacidade contributiva. 

Imunidade Recíproca 
Vedado a exigência de tributos sobre patrimônio, renda ou 

serviços de entidades políticas.  

Imunidade Genérica 

Vedado a exigência de tributos sobre: templos religiosos; 

patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 

suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, 

instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos; 

e sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão. 

Uniformidade Geográfica Tributos instituídos pela União devem ser uniformes em todo o 

território nacional. 

Fonte: Elaboração própria com base em: Harada (2006); Ichihara (2005); Fabretti, Fabretti (2011); Carvalho 

(2005). 
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Diante do exposto, cabe ressaltar que a doutrina não é homogênea no que tange ao 

número e espécie de princípios tributários, de modo que os princípios a serem acatados pela 

legislação infraconstitucional não se limitam aos acima apresentados.  

 

 

2.2.1 Tributos 

 

Em seu art. 3°, o Código Tributário Nacional define tributo:  

 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato lícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.  

 

Fabretti (2012), ao analisar o artigo, entende que tributo é sempre um pagamento 

compulsório em moeda, o qual representa a maneira comum de extinguir a obrigação 

tributária. Nesse sentido, Harada (2006) dispõe que na doutrina tributo não apresenta conceito 

uniforme, mas que de maneira geral, inclui-se o traço característico da coercitividade. Este 

autor observa ainda que o pagamento poderá ser feito em outro valor desde que possa ser 

expresso em moeda e amparado por autorização legal. Fabretti (2012) complementa que o 

tributo não é multa por infração fiscal, ou seja, sanção por ato ilícito.  

Quando um particular, por meio de determinada relação jurídica, se torna obrigada 

a pagar o tributo, ao Fisco surge o que a doutrina define como obrigação tributária, definida 

por Fabretti (2012, p. 22) da forma como segue: 

 

A obrigação tributária é o vinculo jurídico que se estabelece entre o sujeito ativo – 

credor (Estado) – e o sujeito passivo que é sempre um particular, pessoa física ou 

jurídica, definido como contribuinte quando sua relação com o fato gerador e 

pessoal e direta, ou responsável, quando é escolhido pela lei para responder pelo 
tributo; tem como objeto o seu pagamento e como causa a vontade da lei que o 

instituiu. (FABRETTI, 2012. p. 22) 

 

 

Atendendo ao princípio da legalidade previsto no art.150, I, da Constituição 

Federal/1988, tem-se que o tributo só pode ser exigido por lei e cobrado mediante atividade 

administrativa vinculada, controlando assim o abuso e desvio de poder do Fisco, devendo este 

agir dentro dos limites fixados legalmente.  
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De acordo com o art. 5° do Código Tributário Nacional, o tributo é gênero cujas 

espécies são os impostos, taxas e contribuição. Harada (2006) afirma que tal divisão se trata 

da clássica divisão tripartite dos tributos, de maneira que as doutrinas se dividem entre 

entender como espécie de tributo os empréstimos compulsórios e as contribuições parafiscais.  

Colombo e Colombo (2008, p.15) explicam que “cada espécie tributária possui 

características e regime jurídico próprio, diferenciadas em sua essência” e completa 

afirmando que o Sistema Tributário Nacional apresenta cinco espécies tributárias, quais 

sejam: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições 

especiais. 

Fabretti (2012), por outro lado, classifica os tributos nas seguintes espécies: 

impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições federais e contribuições municipais 

e do Distrito Federal, ao passo que Harada (2006) expõe que em termos de direito positivo 

brasileiro, as espécies tributárias se dividem em: impostos, taxas, contribuição de melhoria, 

empréstimo compulsório e contribuições sociais.  

O Código Tributário Nacional reza em seu artigo 16 que os impostos são tributos 

“cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte”. Desta forma a exigência do imposto surge de um fato 

gerador que independe de ação estatal específica. Nessa perspectiva, Colombo e Colombo 

(2008, p. 16) interpretam que: 

 

A característica fundamental do imposto é a sua ‘não-vinculação’. O imposto é 

criado em caráter geral, não havendo vinculação específica a uma atividade estatal. 

O sujeito passivo da relação jurídica tributária realiza o fato gerador do imposto, 

nascendo a obrigação e o posterior crédito tributário, independentemente de uma 

atuação estatal. Não há contraprestação específica, pessoal e direta pelo imposto 

pago, não há contrapartida. (COLOMBO E COLOMBO, 2008, p. 16).  
 

 

Taxas, por sua vez, se diferem dos impostos justamente pela vinculação à atuação 

estatal, pois segundo Carvalho (2005, p. 38), as taxas apresentam “a descrição de um fato 

revelador de uma atividade estatal, direta e especificadamente dirigida ao contribuinte.”. A 

taxa é exigida, conforme preceitua Colombo e Colombo (2008), em decorrência de serviço 

público ou do poder de polícia (atividade fiscalizatória, de inspeção, vistoria e outras). 

Fabretti (2009, p. 106) ressalta que “a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador 

idênticos ao imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas”.   
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Em relação às contribuições de melhorias Carvalho (2005, p.42) explica que é a 

espécie tributária vinculada à ação estatal, porém indiretamente referido a contribuinte, 

esclarecendo que o que difere as taxas das contribuições de melhorias é que estas 

“pressupõem uma obra pública e não serviço público; e dependem de um fator intermediário”.  

Para Colombo e Colombo (2008) as contribuições de melhoria se caracterizam pela figura do 

ressarcimento, explicando que estas tratam-se da recomposição do patrimônio público que foi 

consumido em prol da realização de obra pública que resultou na valorização de imóvel do 

contribuinte.  

As contribuições sociais, consoante Harada (2006), são aquelas vinculadas à 

atuação indireta do Estado e caracteriza por sua destinação a fazer face às despesas estatais 

em prol de determinadas pessoas que passam a usufruir de benefícios diferenciados dos 

demais, ou mesmo em razão da intervenção estatal no domínio econômico. 

Quanto aos empréstimos compulsórios, em conformidade com esse mesmo autor 

tratam-se daqueles decretados por legislação complementar de competência privativa da 

União, para atender despesas extraordinárias decorrentes de: calamidade pública, guerra 

externa, iminência de guerra ou investimento público de caráter urgente e de relevante 

interesse nacional. Colombo e Colombo (2008) acreditam que os empréstimos compulsórios 

se diferem das demais espécies tributárias tendo em vista que são caracterizadas pela 

finalidade a qual são constituídas e não pelo fato gerador.  

 

 

2.2.2 Competência Tributária 

 

O Estado Brasileiro subdivide em três entidades políticas dotadas de autonomia 

política e administrativa: União, Estados e Municípios, além do Distrito Federal. Por serem 

favorecidas de autonomia e serem juridicamente parificadas, ou seja, situarem-se no mesmo 

plano de igualdade com ausência de hierarquia, foi preciso que a Constituição Federal 

discriminasse os poderes e competência de cada ente para delimitar o campo de atuação de 

cada um, inclusive no que tange à matéria tributária (HARADA, 2006). 

A Constituição Federal em seu Título VI, Capítulo I em seus artigos 153 à 156 

estabelece os impostos de competência da União (Seção III), Estados e Distrito Federal 

(Seção IV) e Municípios (Seção V).  
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Harada (2006) sustenta que essa atribuição de competência tributária a cada uma 

das entidades políticas de maneira privativa é denominada de discriminação constitucional de 

rendas tributárias. Assevera ainda que a Carta Magna atribuiu competência comum às três 

esferas no que tange às taxas e contribuições porque se tratam de tributos vinculados à 

atuação estatal, de maneira que o Poder Público que promover a ação estatal será o sujeito do 

ativo de tais tributos. Enquanto que os impostos, por se tratarem de tributos desvinculados de 

qualquer atuação estatal, necessitam de que seja promovida a definição das competências 

tributárias.   

Isto posto, depreende-se que a expressão competência tributária define o poder de 

instituir, cobrar e fiscalizar certos tributos, atribuído pela Constituição Federal a cada ente 

político. Tomando-se como base o que foi estabelecido nos artigos 145 a 156 e artigo 145 da 

Constituição Federal, tem-se que a competência tributária dos entes se organiza conforme 

segue na figura 1. 

 
Figura 1 Competência Tributária 

Fonte: Elaboração própria com base na Constituição Federal de 1988. 
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Fonte: Elaboração pela autora com base na Constituição Federal de 1988. 
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Essa divisão torna inconstitucional a invasão de esfera de competência de outro 

ente político, embora seja necessário que considerarem-se as ressalvas constitucionais. Faz-se 

necessário destacar, por fim, que a partilha das competências tributárias somada com os 

princípios implícitos e explícitos na Constituição Federal representam o escudo de proteção 

dos contribuintes, constituindo as limitações do poder de tributar.  

 

 

2.2.3 Repartição das Receitas Tributárias 

 

Para Silva (2006), o grande desafio enfrentado pelo federalismo fiscal do Brasil é 

a conciliação da descentralização de receita com a adequada capacidade de redução das 

desigualdades regionais alertando, pois, para dois aspectos fundamentais: as enormes 

disparidades regionais e a forte tradição municipalista do Brasil. Para o autor, a Constituição 

Federal de 1988 atendeu à demanda dos Estados e Municípios pela descentralização das 

receitas públicas, mas depara-se com grandes desequilíbrios que carecem de correções tendo 

em vista as dificuldades enfrentadas em relação à centralização das responsabilidades 

públicas, em especial no campo das políticas sociais.   

Dito isso, a Constituição da República em sua Seção VI, Capítulo I, sob a 

denominação de Repartição de Receitas Tributárias, estabeleceu três modalidades diferentes 

de participação nas receitas tributárias da União e Estados, entes que receberam da Carta 

Magna a maior parte da competência tributária, quais sejam:  

a) participação direta dos Estados, Distrito Federal e Municípios no produto de 

arrecadação de imposto de competência impositiva da União; 

b) participação no produto de impostos de receita partilha; 

c) participação em fundos. 

Harada (2006, p. 74) explica que na primeira modalidade “as parcelas do imposto 

sobre a renda retida na fonte, a qualquer título, por essas entidades e suas autarquias ou 

fundações lhes pertencem, incorporando-se, desde logo, às respectivas receitas correntes”.  

Desta forma pode-se encontrar a primeira modalidade indicada nos arts. 157, I, e 

158, I da CF, a seguir transcritas:  
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Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 

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; 

[...] 

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; 

 

A segunda modalidade, prevista nos arts. 157, II, 158, II, III, IV e 159 III, da CF, 

trata-se da participação no produto de receita partilhada, ou seja, na criação do imposto já fica 

previsto que a receita pertence a mais de uma pessoa política, nos exatos limites fixados na 

constituição. Desse modo, a titularidade da receita não pertence exclusivamente à entidade 

política tributante que institui, fiscaliza e arrecada o imposto.  

 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 

I – [...] 
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no 

exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I. 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I – [...] 

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;  

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

[...] 

Art. 159. A União entregará: 

I – [...] 

II – [...] 

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio 

econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e 

o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se 

refere o inciso II, c, do referido parágrafo.  

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no 

inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de 

qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos 
termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. 

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por 

cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser 

distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de 

partilha nele estabelecido. 

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos 

recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios 

estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II. 

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte 

e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se 

refere o mencionado inciso.  
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A terceira modalidade está regulada no art. 159 da Carta Magna e corresponde aos 

recebimentos de determinadas importâncias pelas entidades beneficiadas, correspondente a 

47,10% dos valores arrecadados do Imposto de Renda e do Imposto de Produtos 

Industrializados (IPI). Harada (2006) destaca que nenhuma entidade política poderá ser 

beneficiada com parcela superior a 20% do produto de arrecadação do IPI, devendo os 

Estados repassarem, ainda, aos Municípios 25% do que receberam sob este título por meio 

dos mesmos critérios previstos para o ICMS disposto no art. 158, § 3º da Constituição 

Federal. 

 

 

2.3 O IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL E DE 

COMUNICAÇÃO – ICMS 

 

2.3.1 Características Gerais 

 

A Lei Federal n° 4.625 de 31 de dezembro de 1922 instituiu inicialmente o 

Imposto sobre Vendas Mercantis, de competência da União, passando a ser de competência 

dos Estados por força de dispositivos consagrados na Constituição de 1934. Ao atribuir a 

competência impositiva do imposto aos Estados, a incidência do imposto foi ampliada para as 

vendas mercantis e consignações (HENRY, 1935). A partir daí, o imposto vem desde então 

apresentando alterações substanciais, com significativa ampliação do limite material 

(YCHIHARA, 2005).  

Na década de 1980 a Constituição Federal trouxe profundas modificações, 

consolidando o que nos dias de hoje se apresenta como Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.  

Quanto à materialidade do ICMS, Ichihara (2005) destaca que o imposto abrange 

diversas operações: circulação de mercadoria; importação de mercadorias destinadas a 

consumo ou integração de ativo fixo; serviços prestados no exterior; mercadorias com 

prestação de serviços fora da competência Municipal; serviços de comunicação e prestação de 

serviços de transporte interestadual ou intermunicipal, mesmo que iniciado no exterior.  
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Tendo- se em vista a competência Estadual/ Distrital, a aplicação da lei ocorrerá 

com a observância dos aspectos considerados no quadro 5. 

 

QUADRO 5 

Aspectos da Aplicação da Lei do ICMS 

Aspectos Conceito 

Aspecto Espacial 

Se dá no território do respectivo Estado-membro e Distrito 

Federal, de maneira tal que a operação efetuada nos limites do 

território de determinado Estado-membro deverá ser 

fundamentada à luz da legislação daquele Estado. 

Aspecto Temporal 

É o momento da realização da operação ou prestação de serviço 

o qual o legislador poderá considerar ocorrido o fato gerador 

para efeito de lançamento e exigência do tributo.  

 

Aspecto Pessoal 

Tem-se: no polo ativo o Estado-membro ou o Distrito Federal 

onde as operações ou prestação de serviços foram executadas. 

Ao passo que no polo passivo encontra-se o sujeito que realiza as 

operações com mercadorias ou prestação de serviços.  

 

Aspecto Valorativo 

Encontra-se a base de cálculo e a alíquota a ser aplicada. Em 

relação à alíquota tem-se que esta não é uniforme, variando não 

só no que tange as diferentes legislações estaduais como também 

em relação aos tipos de serviços e mercadorias. A base de 

cálculo, em regra, é o valor da operação ou da prestação de 

serviços. 

Fonte: Elaboração própria com base em Ichahara (2005) 

 

Como característica fundamental do ICMS, Colombo e Colombo (2008, p. 241) 

apontam a não-cumulatividade - característica esta disposta no art. 155, § 2° I da Constituição 

Federal – e explicam que: 

 

É assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente 

cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 

simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal ou de comunicação. (COLOMBO E COLOMBO, 2008, p. 241). 

 

Outra característica apontada do ICMS é a observância do princípio da 

seletividade, em função da essencialidade da mercadoria ou serviço, sendo que o ICMS 

poderá ser seletivo no que tange às suas alíquotas. Assim, mercadorias/serviços mais 
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essenciais devem receber alíquotas menores do que mercadorias/ serviços menos essenciais 

(COLOMBO E COLOMBO, 2008). 

No que tange o princípio da essencialidade, Sollero (2014) entende que ele 

permite ao Estado influenciar no comportamento dos cidadãos em relação ao consumo, sendo, 

portanto, uma função extrafiscal, com vistas a uma tributação justa e afinada.  

Notadamente, tem-se que o ICMS é um imposto de competência estadual cujo 

critério material do fato gerador consiste na circulação de mercadoria ou a prestação de 

serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou serviços de comunicação. As 

características mais relevantes são a não-cumulatividade (o contribuinte pode creditar-se do 

imposto pago anteriormente em operações de entrada) e a seletividade (alíquotas definidas em 

virtude da utilidade social de determinada mercadoria/serviço). A seguir, uma abordagem 

sobre a função extrafiscal do ICMS. 

 

 

2.3.2 O ICMS e sua Função Extrafiscal  

 

 

Em princípio, a tributação foi praticada com o objetivo único de prover a Estado 

dos recursos necessários para a manutenção da máquina pública, com caráter essencialmente 

fiscal. Entretanto, com os aspectos sociais e econômicos apresentados no decorrer dos anos, 

passou-se a se exigir do Estado medidas corretivas de maneira a provocar modificações 

deliberadas nas estruturas sociais (BELCHIOR, PORTELA, 2007).  

A maneira como os instrumentos jurídico-tributários são utilizados identifica qual 

das três classes a organização jurídica do tributo vai se enquadrar: fiscal, extrafiscal ou 

parafiscal. Os tributos que estejam voltados ao fim exclusivo de prover os cofres públicos sem 

que interesses sociais, políticos ou econômicos interfiram no direcionamento da atividade 

impositiva se enquadra no conceito de fiscalidade (CARVALHO, 2005).  

De modo antagônico, a extrafiscalidade não possui objetivos meramente 

arrecadatórios, buscando alcançar objetivos ligados a situações sociais, políticas e 

econômicas. Carvalho, (2005, p. 236) conceitua a extrafiscalidade como sendo o “emprego de 

fórmulas jurídico-tributárias para a obtenção de metas que prevalecem sobre os fins 

simplesmente arrecadatórios de recursos monetários”.  Trata-se, pois, da intervenção estatal 
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no domínio econômico, político e/ou social de modo a induzir comportamentos e ações 

através da tributação com fins a atingir determinados objetivos. 

Alexandre (2011, p. 43-45) aponta a parafiscalidade como uma terceira finalidade 

citada pela doutrina que, embora também possua o intuito de arrecadação, abriga o fato da “lei 

tributária nomear sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, atribuindo-lhe a 

disponibilidade dos recursos arredados para o implemento de seus objetivos”.  

 Desse modo, Carvalho (2005) explica que nos tributos parafiscais existe o sujeito 

ativo, que não é titular da competência, que recebe atribuições de arrecadar e fiscalizar o 

tributo, executando as normas legais correspondentes, mas não fica com o produto 

arrecadado. Destarte, existem dois aspectos que caracterizam os impostos parafiscais: 

indicação legal do sujeito ativo diferente da pessoa política que exerceu a competência e 

atribuição do produto arrecadado ao figurado como sujeito ativo (CARVALHO, 2005).  

Faz-se necessário destacar que não existe entidade tributária que se classifica 

unicamente como fiscal ou extrafiscal, de maneira que os objetivos contidos em cada 

classificação convivem em harmonia na mesma figura impositiva, sendo que alguns tributos 

se inclinam mais para a extrafiscalidade e outras para o setor de fiscalidade (CARVALHO, 

2005; ALEXANDRE, 2011). 

Em se tratando do ICMS, sem menosprezar o objetivo fiscal desse tributo, 

Belchior e Portela (2007) consideram que a sua extrafiscalidade se revela na sua intervenção 

estatal para regulamentação das atividades da vida social, com fim a combater as 

desigualdades regionais. Apontam que tal prática ocorre através das concessões de benefícios 

fiscais, financeiros e de infraestrutura, cujo objetivo é o de favorecer o desenvolvimento 

regional, previstos no art. 155, § 2º, inciso II, da Constituição.  

No art. 158, parágrafo único, inciso II, em que a Constituição Federal prevê a 

autonomia dos Estados na definição, por legislação específica, dos critérios para o repasse de 

parcela dos recursos recebidos do ICMS, percebe-se a extrafiscalidade do ICMS, tendo em 

vista que o Estado se utiliza desta autonomia para criar medidas que condicionem o repasse de 

parte do ICMS de forma a estimular ações sociais no âmbito dos municípios. Tornando-se, 

nesse sentido, um instrumento econômico e não, tão somente, um tributo com fim exclusivo 

de prover os cofres públicos (BELCHIOR E PORTELA, 2007).  

Existe uma preocupação em torno da extrafiscalidade do ICMS em razão do 

estímulo às práticas fraudulentas que este pode causar como é o caso da guerra fiscal no que 

se refere às isenções fiscais, entretanto, conforme postulam Belchior e Portela (2007, p. 3972) 

“é inegável que o tributo pode e deve ser instrumento para o estímulo de atividades cujo 
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incremento seja do interesse da coletividade e do desenvolvimento sócio-econômico de 

regiões mais necessitadas.”.  

Salienta-se, todavia que, para a política fiscal ser eficaz torna-se necessário a 

utilização dos meios previstos no ordenamento jurídico.  

 

 

2.4 LEI ROBIN HOOD 

 

2.4.1 Histórico da Lei Robin Hood 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art.158, prevê a possibilidade dos 

municípios usufruírem das receitas tributárias da União e dos Estados buscando, segundo 

Silva (2006), atender as reclamações em volta da centralização fiscal e reduzir as disparidades 

das diferenças regionais.  No inciso IV do mesmo artigo, a Carta Magna legisla que 

pertencerá aos municípios 25% do arrecadado pelo Estado com relação ao Imposto sobre 

Operações Relativas à Circularização de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.  

No inciso I do parágrafo único do art.158 fica estabelecido que no mínimo ¾ do 

valor arrecadado do ICMS a ser repassado aos municípios devem ser creditados conforme a 

proporção do valor adicionado nas operações relativas à circularização de mercadorias e nas 

prestações de serviços realizadas nos territórios de cada município. Estabelece ainda, no 

inciso II, que a parcela restante da receita estadual advinda do ICMS como de direito dos 

municípios, deve ser repassada de acordo com os critérios a serem estipulados em lei estadual, 

oferecendo, então, a liberdade da criação dos critérios no que tange até ¼ do valor. Em outras 

palavras, do total arrecadado, 25% pertencem aos municípios, sendo que no mínimo ¾ devem 

ser repassados proporcionalmente ao Valor Adicionado Fiscal (VAF) e o restante como 

dispuser lei estadual. Logo: 
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Gráfico 1 Distribuição dos valores arrecadados do ICMS 

Fonte: Elaboração própria com base no art. 158 da Constituição Federal de 1988 

 

 
A Lei Complementar n° 63 de 11 de janeiro de 1990, definiu algumas questões 

referentes aos critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de 

impostos de competência dos Estados – IPVA e ICMS - e de transferências por estes 

recebidos, pertencentes aos Municípios. 

Segundo a LC n° 63/90 o valor adicionado corresponde à soma do valor das 

mercadorias (saídas), acrescido do valor das prestações de serviços, deduzido da soma do 

valor das mercadorias (entradas) de cada ano civil. 

A Lei Complementar n° 123/2006 acrescentou que nas hipóteses de tributação 

simplificada e outras hipóteses em que se dispense o controle de entrada, será considerado 

como valor adicionado o percentual de 32% da receita bruta.  

O § 3° do Art. 3° da LC n°/90 define que o Estado deverá apurar a relação 

percentual entre o valor adicionado referente a cada Município e o valor total do Estado e 

aplicado a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da apuração, sendo que, 

para efeito de entrega das parcelas de um determinado ano, conforme o disposto no § 6° do 

mesmo artigo, o Estado deverá publicar até o dia 30 de junho do ano da apuração, o valor 

adicionado em cada Município. 

Ainda conforme a LC n° 63/90, os prefeitos e representantes devem ter livre 

acesso às informações e documentos utilizados para o cálculo do valor adicionado, sendo 

vedadas a omissão de dados, os critérios e até mesmo dificultar o acompanhamento dos 

cálculos.  
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A LC n° 63/90 definiu, ainda, que o percentual pertencente aos Municípios deve 

ser depositado em uma “conta de participação dos Municípios no ICMS”, devendo ser aberta 

em estabelecimento oficial de crédito em que todos os Municípios sejam titulares em 

conjunto. O estabelecimento oficial de crédito deve repassar aos Municípios o valor a que 

estes pertencerem até o segundo dia útil de cada semana, sendo que caso este prazo não seja 

obedecido, ficará o estabelecimento oficial de crédito sujeito às sanções aplicáveis aos 

estabelecimentos que deixam de cumprir saques de depositantes. No Estado de Minas Gerais, 

o estabelecimento oficial de crédito é o Banco Itaú S/A
2
.  

Para atender o inciso II do parágrafo único do art.158, o Decreto n° 32. 771 de 

julho de 1991 do Estado de Minas Gerais estabeleceu, inicialmente, em seu art. 2º, que a 

parcela do ICMS seria distribuída aos municípios segundo os seguintes critérios:  

I - 94,0668% na proporção do VAF – Valor Adicionado Fiscal do Município; 

II - 5,61% aos municípios mineradores; 

III - 0,3232 para os municípios de Mateus Leme e Mesquita, até o ano de 2008, 

devido à emancipação de distritos nestes municípios, nos termos do disposto no artigo 1º da 

Lei n° 11.042, de 15 de janeiro de 1993
3
.    

Entretanto, a distribuição do ICMS baseada em tais critérios não atendia o 

objetivo mais importante: redução de disparidades regionais. Segundo a Fundação João 

Pinheiro (2010a) essa forma de distribuição aumentava o grau de concentração de recursos em 

municípios mais desenvolvidos e economicamente ativos. 

No intuito de diminuir tal concentração de receita no que tange aos repasses do 

ICMS, em dezembro de 1995 foi criada a Lei n° 12. 040, que ficou conhecida como Lei 

Robin Hood tendo em vista o caráter de seus objetivos, quais sejam: 

a) descentralizar a distribuição da cota-parte do ICMS, transferindo recursos 

para regiões menos favorecidas; 

b) incentivar a aplicação de recursos municipais em determinadas políticas 

sociais definidas pela lei; 

c) induzir os municípios a aumentarem sua arrecadação e utilizarem esses 

recursos com mais eficiência; e 

d) criar uma parceria entre estados e municípios, visando à melhoria da 

qualidade de vida da população destas regiões (BIONDINI, 2010). 

                                            
2 Secretaria de Estado de Fazenda, disponível em: 

<www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/repasse_receita/efetivacao/efetivaicms.htm >  Acesso 

em: 12 ago. 2015. 
3 Redação dada pelo art. 1° do Decreto n° 36. 597 de 29 de dezembro de 1994. 
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Para alcançar tais objetivos a Lei Robin Hood definiu 13 critérios, estabelecendo 

ainda pesos para cada um, com o propósito de encontrar o valor final do repasse, quais sejam: 

valor adicionado fiscal, área geográfica, população, população dos 50 municípios mais 

populosos, educação, área cultivada, patrimônio cultural, meio ambiente, saúde, receita 

própria, cota mínima, municípios mineradores e a compensação por desmembramento de 

distrito aos municípios de Mateus Leme e Mesquita.  

Em 27 de dezembro de 1996, a Lei Estadual n° 12.428 alterou alguns critérios 

estabelecidos na lei anterior, cuja principal modificação diz respeito à redução do peso do 

Valor Adicionado Fiscal, buscando valorizar outros critérios. 

Em 2000, a Lei Estadual n° 13.803 de 27 de dezembro estabeleceu no §11 do art. 

1º a redução gradativa da compensação financeira para os municípios desmembrados de 

Mateus Leme e Mesquita, de modo a ser extinto em 2005.  

Publicada em 12 de janeiro de 2009, a Lei Estadual n° 18.030 - originária do 

projeto de lei n° 23/2003 - é a que está em vigor até os dias atuais no Estado de Minas Gerais, 

tendo entrado em vigor em 2010, e promoveu mudanças significativas na distribuição da cota-

parte do ICMS pertencente aos municípios, criando mais seis critérios: turismo, 

esporte, municípios sede de estabelecimentos penitenciários, recursos hídricos, ICMS 

solidário e mínimo per capita. 

 

 

2.4.2 Critérios de Repasse do ICMS 

 

Como já foi abordado anteriormente, a Lei Estadual n° 12.040 de 28 de dezembro 

de 1995 indicou uma série de novos critérios visando a descentralizar a distribuição da cota-

parte do ICMS pertencente aos municípios mineiros, transferindo recursos às regiões mais 

pobres e com atividade econômica inexpressiva. Assim, buscou-se induzir os municípios a 

aumentarem suas receitas e aplicarem os recursos em áreas sociais específicas.  

A partir daí, surgiram calorosos debates na Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais em torno da Lei Robin Hood, como ficou conhecida a legislação de repasses do 

ICMS, sendo que em 12 de janeiro de 2009 foi aprovada e publicada a Lei Estadual n° 

18.030, a qual está em vigor até os dias atuais.  

Acerca do repasse do ICMS faz-se necessário demonstrar a evolução dos pesos 

em relação aos critérios estabelecidos no período de 1991 a 2015: 



51 

 

TABELA 1 

Critérios e Pesos para o cálculo dos 25% do ICMS destinados aos Municípios 

Critério 
1991 a 

1995 (1) 
1996 (2) 1997 (3) 

2001 
(4) 

2005 a 

2010 

A partir de 

2011 (5) 

VAF 94,0668 13,04702 8,45750 4,632 4,68 - 

Área Geográfica - 0,33300 0,6660 1,000 1,000 1,00 

População - 0,66600 2,0420 2,710 2,710 2,70 

50 mais Populosos - 0,66600 1,3320 2,000 2,000 2,00 

Educação - 0,66600 1,3320 2,000 2,000 2,00 

Produção de 

Alimentos 

- 0,33300 0,6660 1,000 1,000 1,00 

Patrimônio Cultural - 0,33300 0,6660 1,000 1,000 1,00 

Meio Ambiente - 0,33300 0,6660 1,000 1,000 1,10 

Saúde - 0,66600 1,3320 2,000 2,000 2,00 

Receita Própria - 0,66600 1,3320 2,000 2,000 1,90 

Cota Mínima - 5,50000 5,5000 5,500 5,500 5,50 

Municípios 

Mineradores 

5,61 1,50000 0,7500 0,110 0,110 0,01 

Recursos Hídricos - - - - - 0,25 

Municípios com 

Penitenciárias 

- - - - - 0,10 

Esporte - - - - - 0,10 

Turismo 

ICMS Solidário 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,10 

4,14 

Mínimo per Capita - - - - - 0,10 

Matheus Leme e 

Mesquita 

0,3232 0,29138 0,2585 0,048 - - 

Total 100 25 25 25 25 25 

Fonte: Elaboração própria com base nas legislações indicadas  

(1) Decreto n° 32. 771 de 04 de julho de 1991 e Decreto n° 11.042 de 15 de janeiro de 1993 do Estado de Minas 

Gerais 

(2) Lei n° 12.040 de 28 de dezembro de 1995 do Estado de Minas Gerais 

(3) Lei n° 12.428 de 27 de dezembro de 1996 do Estado de Minas Gerais 

(4) Lei n° 13.803 de 27 de dezembro de 2000 do Estado de Minas Gerais 

(5) Lei n° 18.030 de 12 de janeiro de 2009 do Estado de Minas Gerais 
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Nota-se que com a Lei Estadual n°12.040 de 1995, além do percentual mínimo de 

¾ o VAF participava da distribuição dos ¼ restantes, sendo que seu peso foi diminuindo até 

que na Lei Estadual n° 18.030 de 2009 o VAF passou a ser distribuído no seu percentual 

mínimo, cedendo espaço para os demais critérios. 

Observa-se, desta forma, uma redução gradual do peso referente à parcela do 

Valor Adicionado Fiscal - VAF ao passo em que ocorre a valorização de critérios voltados ao 

desenvolvimento socioeconômico das cidades mineiras, em especial aquelas menos 

favorecidas, e surgem novos indicadores.  Nessa perspectiva, se até 1995 havia somente três 

critérios para o repasse da cota-parte dos Municípios referente ao ICMS, conforme dispõe o 

Decreto n° 32. 771 de julho de 1991 do Estado de Minas Gerais dos quais o VAF detinha um 

peso de 94%, tem-se que desde 2011 são utilizados 18 critérios para distribuir o recurso em 

tela no qual o VAF representa o percentual mínimo permitido em lei. Tais mudanças refletem 

uma primazia da equidade em relação ao simples crescimento econômico, já que a 

desvalorização do peso do VAF resulta numa diminuição da parcela destinada aos municípios 

economicamente ativos. 

Nesse sentido, a Fundação João Pinheiro (2010b) realizou uma simulação a fim de 

verificar quais municípios foram mais beneficiados e quais foram prejudicados pelas 

mudanças implementadas pela Lei Estadual n° 18.030/09. Dentre os municípios mais 

beneficiados está Ribeirão das Neves, por meio do critério “Município Sede de 

Estabelecimentos Penitenciários” e do “Mínimo per capita”. Por outro lado, Betim 

representou o município com maior variação negativa, sendo que o fator que mais prejudicou 

a município foi a redução da participação do VAF. Entretanto, entende-se como satisfatória a 

redistribuição dos critérios já que, segundo dados do estudo realizado pela João Pinheiro, 741 

municípios tiveram aumento de seus índices, enquanto que 112 sofreram redução. Por fim, 

constatou-se ainda que as alterações não afetam negativamente de maneira significativa os 

municípios que tiveram redução no repasse, ao passo em que muitos municípios obtiveram 

aumento considerável dos repasses. 

 

 

2.4.3 Critérios da Lei Robin Hood 

 

Segundo Azevedo (2011) os critérios instituídos pela Lei Estadual n° 12. 040/95, 

alterados pela Lei Estadual n° 12. 428/96 e Lei Estadual n° 13.803/00 podem ser enquadrados 
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em critérios de caráter: econômico, geodemográficos, igualitário, de gestão e restritivos. Os 

critérios vigentes até a Lei n° 18.030/09, atualmente em vigor, totalizavam 13, quais sejam: 

Valor Adicionado Fiscal, Área Geográfica, População, População dos 50 mais Populosos, 

Educação, Produção de Alimentos, Patrimônio Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Receita 

Própria, Cota Mínima, Municípios Mineradores e Compensação Financeira por Emancipação 

de Distrito - Mateus Leme e Mesquita.  

O critério econômico é representado pelo Valor Econômico Fiscal que, segundo 

Avezedo (2011), exerce baixa eficácia equalizatória e por essa razão sofreu grandes alterações 

no decorrer dos anos, principalmente no que tange a representatividade do seu peso.  

Os critérios geodemográficos são em conformidade com a dimensão territorial e 

densidade populacional, quais sejam: área geográfica, população e população dos 50 mais 

populosos. O critério por área geográfica também apresenta eficácia equalizatória baixa e 

trata-se de uma “relação percentual entre a área geográfica do Município e a área total do 

Estado, informadas pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA” em conformidade com a 

Lei Estadual nº 18.030/09, em seu art. 1°, inciso II.   

Os critérios populacionais também seguem a mesma lógica, sendo que o critério 

do inciso III, população, é a relação entre a população do Município e o total do Estado; ao 

passo que o critério “população dos cinquenta Municípios mais populosos” é a relação 

percentual entre a população do município e o total populacional dos cinquenta Municípios 

mais populosos. Os critérios populacionais são com base em informações do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, segundo o que dispõe a Lei nº 18.030/09, art. 1°, 

inciso IV. 

A cota mínima representa o critério igualitário já que tem por finalidade 

considerar todos os Municípios formalmente iguais. Sua eficácia equalizatória é baixa e 

possui caráter fiscal. O seu peso percentual no repasse do ICMS representa o maior da Lei e 

tem o objetivo de custear as despesas básicas dos Municípios (AZEVEDO, 2011). 

Azevedo (2011) acredita que o critério “cota mínima” trás consequências 

negativas, incentivando a emancipação de Municípios que não possuem condições de se 

manterem. Como ponto negativo, além dos Municípios não precisarem fazer esforço algum 

para o percebimento do valor, é atingido por um critério injusto em termos de valores per 

capita, pois esse critério acarreta a perda do peso do VAF fazendo com que Municípios 

potenciais deixem de investir em áreas sociais. Ainda assim, conforme Azevedo (2011), este é 

um critério considerado formalmente igualitário, pois todos os Municípios recebem iguais 

valores.  
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O restritivo se resume no critério de Municípios Mineradores, de caráter 

compensatório, já que com a Constituição de 1988 tais municípios perderam a participação no 

Imposto Único sobre Minerais – IUM. O Critério de Compensação Financeira por 

Emancipação de Distrito também fazia parte dessa classificação, entretanto foi extinto em 

2005. Ambos possuem caráter compensatório e representam baixa eficácia equalizatória 

(AZEVEDO, 2011).  

Como forma de melhor esclarecer, Azevedo (2011) expõe que: 

  

Os critérios relacionados à gestão estão intrinsecamente vinculados à capacidade de 

receber recursos e utilizá-los da melhor forma possível. A Lei, ao determinar tais 

critérios, escolheu algumas áreas importantes para o desenvolvimento econômico e 

social do território, que serão avaliadas para efeitos de recebimento das 

transferências do tributo. O objetivo da criação desses critérios é a implementação 

de políticas púbicas específicas para cada área, sob constante avaliação. 

(AZEVEDO, 2011, pág. 26).  

 

Os critérios de gestão mencionados por Azevedo (2011) seguem expostos no 

quadro 6. 

  
  QUADRO 6  

Critérios de Gestão da Lei n° 13.803 de 2000 

(Continua) 

Critério Caráter Eficácia Equalizatória Objetivo 

Receita Própria Fiscal Média 

Medir a relação percentual entre a 

receita própria do município 

oriunda de tributos de sua 

competência e as transferências 

recebidas de recursos federais e 

estaduais buscando incentivar o 

município a aumentar sua 

arrecadação. 

Educação Social Média 

Melhorar a capacidade de 

atendimento das escolas 

municipais. 

Saúde Social Média 

Incentivar o desenvolvimento e 

manutenção de programas de 

atendimento à saúde das famílias e 

o aumento da aplicação per capita 

de recursos em saúde. 
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  QUADRO 6 
 

Critérios de Gestão da Lei n° 13.803 de 2000 

(Conclusão) 

Critério Caráter Eficácia Equalizatória Objetivo 

Meio Ambiente Social Alta 

Estimular a adoção de iniciativas 

de conservação ambiental através 

da realização de investimentos em 

Unidades de Conservação e de 

saneamento. 

Produção de 

Alimentos 
Social Alta 

Incentivar a produção de 

alimentos, considerando-se 

critérios relativos à área cultivada, 

número de pequenos produtores, 

ao apoio à produção, 

comercialização de produtos 

agrícolas e desenvolvimento 

agropecuário do município. 

Patrimônio 

Cultural 
Social Alta 

Estimular a preservação das obras, 

paisagens e conjuntos 

arquitetônicos importantes para a 

memória do município. 

Fonte: Elaboração própria com base em Azevedo (2011); Fundação João Pinheiro (2010c). 

 

Na Lei Estadual n° 18.030 de 12 de janeiro de 2009, ainda com o objetivo da 

desconcentração dos repasses da cota parte dos Municípios referente ao ICMS foram criados 

mais seis critérios, numa tentativa de transferir recursos dos municípios “ricos” para os 

municípios “pobres”.  Por esse objetivo é que se convencionou em chamá-la de Lei Robin 

Hood, já que na história Robin Hood
4
 era dito como um herói inglês que roubava da nobreza 

para dar aos pobres. Pelo posto, tem-se que atualmente 18 critérios são utilizados para a 

distribuição do ICMS: Valor Adicionado Fiscal, Área Geográfica, População, População dos 

50 mais Populosos, Educação, Produção de Alimentos, Patrimônio Cultural, Meio Ambiente, 

Saúde, Receita Própria, Cota Mínima, Municípios Mineradores, Recursos Hídricos, 

Municípios de Estabelecimentos Penitenciários, Esportes, Turismo, ICMS Solidário e Mínimo 

per Capita, sendo os seis últimos os previstos na última atualização da lei. 

                                            
4 Robin Hood é um herói lendário inglês, do tempo do Rei Ricardo Coração de Leão do século XII. Várias são as 

versões, sendo a história contada de várias maneiras e por diversos escritores. Entretanto,  Howard Pyle (1853-

1911) teve sua obra As Aventuras de Robin Hood consagrada e mais conhecida das muitas versões dessa história 

medieval. Disponível em: <http://www.saraiva.com.br/as-aventuras-de-robin-hood-col-a-obra-prima-de-cada-

autor-2651066.html> e < http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcoresp_mostra/0,6674,POR-774-

7137,00.html> .  
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QUADRO 7 

Critérios introduzidos pela Lei n° 18.030 de 2009 

Critério Caráter 
Eficácia 

Equalizatória 
Objetivo 

Recursos Hídricos Social Satisfatória 

Beneficiar os Municípios que têm área 

alagada por reservatório de água destinado à 

geração de energia. 

Municípios de 

Estabelecimentos 

Penitenciários 

Social Satisfatória 

Favorecer os municípios que possuem 

estabelecimentos penitenciários instalados 

em seu domínio. 

Esporte Social Satisfatória 

Incentivar a criação e manutenção de 

programas voltados para o desenvolvimento 

de atividades esportivas no município. 

Turismo Social Satisfatória 

Incentivar a criação e manutenção de 

programas voltados para o desenvolvimento 

do potencial turístico do município. 

ICMS Solidário Social Satisfatória 

Proporcionar melhor distribuição dos 

recursos financeiros tendo em vista a 

desigualdade entre os municípios do Estado.  

Mínimo per Capita Social Satisfatória 

Proporcionar melhor distribuição dos 

recursos financeiros tendo em vista a 

desigualdade entre os municípios do Estado. 

Fonte: Elaboração própria com base em Azevedo (2011); Fundação João Pinheiro (2010c). 

 

Diante do exposto, conforme divulgado pelo sítio eletrônico da Fundação João 

Pinheiro (2010b), a distribuição aos Municípios da cota parte do ICMS baseada nos critérios 

da Lei Estadual n° 18.030 de 2009 obteve resultados satisfatórios, já que as alterações não 

afetaram negativamente os municípios que tiveram seus índices reduzidos.  

Entretanto, recentemente, o Governo de Minas Gerais instituiu por meio do 

Decreto NE n° 271 de 7 de agosto de 2015
5
, um grupo de trabalho com o objetivo de realizar 

um levantamento de dados, com relatórios e conclusões para subsidiar a elaboração de nova 

proposta de revisão da Lei nº 18.030/09.  

A preocupação surgiu, segundo informações da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas – SEDINOR (2015), na 

constatação de que municípios mais carentes, que seriam merecedores de maiores 

                                            
5 Diário Oficial do Estado de Minas Gerais: Decreto n° 271 de 07.08.2015. Disponível em: < 

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/149543> Acesso em 23, ago. 2015. 
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transferências, receberam valores baixos, enquanto localidades mais ricas foram beneficiadas 

com expressivas transferências de recursos. O grupo instituído pelo Governo de Minas Gerais, 

conforme mencionado, pretende propor a exclusão, inclusão e alteração de critérios, mas com 

os mesmos objetivos que a Lei Robin Hood se propõe desde o ano 2000, melhorar 

investimentos nas áreas sociais e gerar justiça tributária e social.  

 

 

2.5 ICMS TURÍSTICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

2.5.1 Finalidades e Regulamentação 

 

A inclusão do critério “Turismo” na distribuição da cota parte do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado de Minas Gerais ocorreu por meio 

da Lei n° 18.030/2009. Para a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais - SETUR
6
, a 

inclusão deste critério representa um ganho sem precedentes e uma grande conquista dos 

Municípios mineiros, tendo em vista sua importância como promovedor do desenvolvimento 

econômico, cultural e social por meio de incentivos financeiros.  

O Estado de Minas Gerais é pioneiro
7
 na inclusão do critério turismo e possui 

como objetivo não só incentivar a criação e manutenção de programas voltados para o 

desenvolvimento do potencial turístico dos municípios, como também estabelece como 

estratégia a descentralização de recursos. França (2013) acredita que os benefícios 

proporcionados pela lei são válidos, no entanto, Minas Gerais precisa percorrer um longo 

caminho para que o turismo tenha, de fato, todo o seu potencial explorado.  

Como catalisador e motivador de ações sociais, o ICMS Turístico visa a estimular 

a formatação ou até mesmo a implantação de programas e projetos voltados para o 

desenvolvimento turístico sustentável, em especial os que se relacionam com as políticas 

turísticas estaduais e federais (AMANS, 2015).  

Para tanto, os municípios devem fazer jus ao incentivo financeiro se enquadrando 

em pré-requisitos e cumprindo as ações e projetos do Plano Municipal de Turismo. O critério 

turismo é regulamentado pelo Decreto n° 45.403 de 18 de junho de 2010, sendo que a 

                                            
6 ICMS – Turístico. Disponível em: <http://www.turismo.mg.gov.br/icms-turistico> Acesso em 15, ago. 2015. 
7 SETUR – Disponível em: <http://www.turismo.mg.gov.br/noticias/1225-noticias> Acesso em 15, ago. 2015.  
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apresentação dos documentos exigidos para fins de habilitação foram padronizados e 

definidos na Resolução da Secretaria do Estado de Turismo de Minas Gerais – SETUR n° 06 

de 22 de junho de 2010. 

 

 

2.5.2 Requisitos para Habilitação 

 

Conforme mencionado anteriormente, para fins de habilitação no critério 

“Turismo” os municípios devem buscar uma pontuação mínima de 8,5 numa escala que chega 

até 10. O Decreto n° 45.403/2010 do Estado de Minas Gerais disciplinou em seu Art. 3º os 

requisitos mínimos para habilitação dos Municípios, quais sejam: 

 

I – participar do Programa de Regionalização do Turismo da SETUR; 

II – possuir ima política municipal de turismo; 

III – possuir e manter em regular funcionamento o Conselho Municipal de Turismo 

e o Fundo Municipal de Turismo 

 

Como critérios facultativos os municípios contam com dois itens: participação no 

critério “Patrimônio Cultural” e no critério “Meio Ambiente”.  

A distribuição de pontos com base no referido decreto ocorre conforme exposto 

na tabela 2. 

TABELA 2 

Quesitos e Pontuações para Habilitação no Critério “Turismo” 

Quesito Nota 

Participação em um circuito turístico reconhecido pela SETUR, nos termos do 

Programa de Regionalização do Turismo Estadual. 

4,0 

Elaboração e implementação de uma Política Municipal de Turismo. 2,5 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR – constituído e em funcionamento. 1,0 

Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR – constituído e em funcionamento. 1,0 

Participação do critério “Patrimônio Cultural” – Lei n° 18.030/09, art.1°, VII). 0,75 

Participação do critério “Meio Ambiente” – Lei n° 18.030/09, art.1°, VIII). 0,75 

Fonte: Decreto n° 45. 403, de 18 de junho de 2010. 
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O Decreto Estadual n° 45.403/10 também apresenta em seu Anexo I a relação de 

documentos a serem apresentados para habilitação e pontuação. No art. 11 disciplina que tais 

documentos deverão ser conservados pelos Municípios pelo prazo de cinco anos, contados da 

data de seu recebimento, facultando à Secretaria de Turismo - SETUR, nos termos do art. 6°, 

a conferência in loco
8
 de quaisquer dos documentos relacionados ao critério “Turismo”. Tais 

documentos têm o objetivo exclusivo de comprovar o cumprimento dos requisitos, como por 

exemplo: certidão emitida pela Associação do Circuito Turístico, comprovando a participação 

do Município e o cumprimento das obrigações estatutárias. Uma vez habilitados, nos termos 

do art. 7° do Decreto n° 45.403/10, o Município terá seu índice de investimento em turismo 

calculado com base na fórmula a seguir: 

 , onde: 

IIT = Índice de Investimento em Turismo do Município; 

NT = Somatório das notas da organização turística do Município; 

IRC = Índice de receita líquida per capita; 

MB = Somatório das notas de todos os Municípios beneficiados.  

O índice de receita líquida per capita possui como base distribuição de faixas 

como segue na tabela 3. 

TABELA 3 

Faixas de Receita Corrente Líquida Per Capita
9
 

Receita Corrente Líquida per Capita – R$ IRC 

0,00 a 750,00 10 

750,01 a 875,00 9 

875,01 a 1.000,00 8 

875,01 a 1.000,00 7 

1.125,01 a 1.250,00 6 

1.250,01 a 1.375,00 5 

1.375,01 a 1.500,00 4 

1.500,01 a 2.000,00 3 

2.000,01 a 3.000,00 2 

Acima de 3.000,00 1 

Fonte: Decreto n ° 45.403, de 18 de junho de 2010. 

                                            
8 Expressão em latim que significa “no próprio local”. Disponível em: <http://www.significados.com.br/in-

loco/>. Acesso em 25, ago. de 2015. 
9
 O art. 9° da Lei n° 18.030/09, §4° estabelece que a Tabela de Faixas de Receita Corrente Líquida per Capita 

deve ser atualizada anualmente na proporção do crescimento nominal da receita corrente líquida de todos os 

municípios em relação ao ano anterior ao da apuração.  
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Para exemplificar a fórmula, tem-se a seguinte situação: O Município X-MG 

atende somente os requesitos mínimos para a habilitação ao critério “Turismo”. Sua receita 

corrente líquida per capita é de R$ 1.240,57. No ano de 20XX o somatório das notas dos 

municípios habilitados apresentou o equivale à 2016,5 pontos.  

NT = 8, 5 (4 + 2,5 + 1 + 1) 

IRC =    

MB = 2016,5  

, portanto o IIT do Município X-MG equivale à 0,0252913464 

Dito isto, tem-se que o índice definitivo de participação no critério é obtido pela 

relação percentual dos valores de cada Município e o total desses Municípios. 

Em relação aos prazos de publicação das relações dos Municípios habilitados o 

Decreto n° 45.403/10 dispõe que: 

 

Art. 8º A relação dos Municípios habilitados e seus respectivos índices provisórios 

de participação, apurados com base nos dados relativos ao exercício imediatamente 

anterior, serão publicados no órgão da Imprensa Oficial do Estado, até 15 de julho 

de cada ano, para os fins do disposto no art. 9º, e incluídos por meio eletrônico na 

página oficial da SETUR, onde se indicará a data da publicação. Art. 9º Sem 

prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os Prefeitos Municipais e as 

associações de Municípios ou seus representantes poderão impugnar os dados e 

índices publicados na forma do art. 8º, no prazo de quinze dias a contar da data de 
sua publicação no órgão da Imprensa Oficial do Estado. Art. 10. Decididas as 

impugnações, a relação definitiva dos Municípios habilitados e seus respectivos 

índices de participação serão publicados por meio eletrônico, na página oficial da 

SETUR, até o dia 15 de agosto de cada ano. (MINAS GERAIS, 2010, grifo nosso).  

 

Ficou determinado pelo mesmo decreto de que a SETUR, por meio de resolução, 

editaria normas complementares referentes à apuração dos dados constitutivos do IIT, 

definindo as regras a serem utilizadas na avaliação dos critérios e prevendo forma e prazos 

para apresentação das informações e documentação necessárias.  

No uso de tal atribuição, a SETUR, por meio da Resolução n° 06 de 22 de junho 

de 2010, padronizou a apresentação de documentos para fins de habilitação e pontuação na 

distribuição da parcela de ICMS pelo critério “Turismo”, fornecendo pra tanto, modelos de 

documentos exigidos na habilitação no anexo da própria resolução. Ressalta-se, entre as 

normas, o art. 2° o qual estabelece que a entrega dos documentos deve ser realizada por meio 

de serviços de postagem, via Sedex, com comprovante de envio e de recebimento destinado à 

Secretaria de Estado de Turismo SETUR/MG – Comissão do ICMS Turístico com data de 

postagem até o dia 15 de fevereiro de cada ano.   

1.125,01 a 1.250,00 6 
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3 METODOLOGIA 

 

Quanto à tipologia de pesquisa dos objetivos, o trabalho classificou-se como 

pesquisa exploratória e descritiva. Segundo Beuren et al (2006, p. 80), o objetivo deste tipo de 

pesquisa é “conhecer com maior profundidade o assunto”, reunindo mais conhecimentos 

adicionais e incorporando características inéditas e dimensões diferentes.  

Tratando-se da análise, tem-se que os dados, documentos e informações foram 

estudados sob a ótica da análise descritiva e documental.  Em relação aos procedimentos, a 

pesquisa se classificou como bibliográfica, de campo, e, predominantemente, documental. No 

que tange a abordagem do problema, a pesquisa se caracterizou como quanti-qualitativa.  

Para a realização deste estudo foram estabelecidas algumas delimitações e 

procedimentos de coleta e operacionalização dos dados. A população definida nesta pesquisa 

compreende os municípios mineiros da Mesorregião Norte de Minas habilitados no período 

de 2010 – 2014.  Desta forma, identificou-se os seguintes municípios habilitados no critério 

“Turismo” no período definido: Botumirim, Catuti, Cristália, Grão Mogol, Itacambira, 

Lassance, Montes Claros, Novorizonte, Pirapora, São Francisco e Serranópolis de Minas. 

Cabe ressaltar que para a identificação de tais municípios foi utilizada a listagem 

dos municípios que abrangem a Mesorregião do Norte de Minas, de acordo com a divisão 

oficial do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e publicações 

disponibilizadas no Portal Eletrônico da SETUR (Secretaria de Turismo de Minas Gerais). 

No sentido de atender ao objetivo geral desta pesquisa, buscou-se estudar a 

relação existente entre os recursos recebidos e os gastos com o setor de Turismo bem como o 

desenvolvimento de ações voltadas à atividade turística.  

No intuito de identificar os valores recebidos pelos municípios nortemineiros 

relativamente ao ICMS Turístico, avaliando a representatividade de tais valores em função de 

suas respectivas receitas bem como verificar as despesas dos municípios em prol das ações 

aplicadas à atividade turística utilizou-se os dados coletados no banco de dados da Finanças 

do Brasil: Dados Contábeis dos Municípios (FINBRA), no portal eletrônico do Tribunal de 

Contas: Fiscalizando com o TCE Minas Transparente, e na base Lei Robin Hood da Fundação 

João Pinheiro. 

Para fins de se identificar os programas e ações governamentais locais voltados ao 

desenvolvimento do turismo e os aspectos do planejamento turístico dos municípios aplicou-
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se questionário com 15 questões fechadas, conforme apêndice B, junto aos gestores dos 

municípios que atuam ativamente na elaboração dos projetos.  

Para que os questionários fossem respondidos utilizou-se das seguintes 

ferramentas: envio de documento WORD (apêndice B) via e-mail, questionário eletrônico do 

Google Docs (apêndice C) e incessante contato telefônico.  A aplicação do questionário se 

iniciou no dia 30 de agosto de 2015 e estendeu-se até o dia 21 de setembro de 2015. 

Cabe ressaltar que, preliminarmente, foi realizada a aplicação do pré-teste para um 

elemento da população com o objetivo de validar o questionário de pesquisa, medindo o grau 

de dificuldade, identificando e eliminando os possíveis desvios de entendimento, no entanto, 

não foi necessária nenhuma alteração. 

Por fim, os dados foram tabulados mediante lançamento e agrupamento destes no 

Software Microsoft Office Excel que contribuiu na construção de gráficos e tabelas buscando 

respostas ao problema e aos objetivos propostos. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 A Importância do Turismo como Atividade Econômica 

 

 

Turismo é definido pela Organização Mundial de Turismo – OMT
10

 como o 

conjunto de todas as atividades, ações e comportamentos de visitantes na qualidade de 

consumidores. De maneira complementar, o IBGE (2012) explica que turismo diz respeito às 

atividades realizadas por pessoas em lugares distintos da sua habitação, por período inferior a 

um ano, com fins diversos ao do exercício profissional.  

O Ministério do Turismo (2006) entende o turismo como uma atividade de 

fundamental importância e impacto expressivo no crescimento da economia do país, tendo em 

vista a sua contribuição significativa no aumento do PIB e a potencial capacidade de geração 

de emprego e renda, impactando na melhoria da qualidade de vida da população.  

De maneira harmônica, a pesquisa realizada pelo Instituto Kultur (2011, p. 15) 

aponta que “o turismo é um dos setores da economia com maior capacidade de geração de 

emprego e renda e que tem apresentado destacado crescimento em várias regiões do Brasil e 

do mundo.”. E destaca: 

 

O financiamento ao turismo no Brasil vem ocupando, junto com as demais áreas 

sociais não protegidas constitucionalmente, como meio ambiente, cultura, esporte e 

lazer, lugar crescente de destaque no debate sobre as políticas públicas. Esta área é 

ainda mais complexa uma vez que o setor governamental – seja ele federal, estadual 

ou municipal – assume papel de regular e estimular os investimentos privados, 

fomentando assim o desenvolvimento econômico-social das regiões. (INSTITUTO 

KULTUR, 2011, p. 16).  

 

Nesse sentido, o Ministério do Turismo (2006) destaca a importância e 

necessidade de criação de políticas de desenvolvimento aliados com investimentos do setor 

público e privado.  

O Estado de Minas Gerais é um estado turístico que alia cultura, patrimônio 

histórico e atrativos ambientais, detendo cerca de 60% do patrimônio histórico nacional, 

dentre eles as arquiteturas coloniais barrocas (PORTAL OFICIAL DO TURISMO EM 

MINAS GERAIS, 2012). 

                                            
10 World Tourism Organization – UNWTO 
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Diante deste cenário, tem-se que a atividade turística em Minas Gerais também 

representa um potencial econômico. Exemplo disto é o recorte realizado pela SETUR (2014) 

com base na pesquisa divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (2014) onde é 

possível inferir que a representatividade de empregados em setores do turismo figura em torno 

de 8% em relação às demais atividades econômicas, ao passo que em relação à renda gerada 

representa cerca de 5%. (SETUR, 2014) 

 

Gráfico 2 Receita Turística em Minas Gerais 2008 – 2014  
Fonte: Observatório de Turismo de Minas Gerais (2015) 

 

Em relação à receita gerada pela atividade turística em Minas Gerais é possível 

observar pelo gráfico 2 que a receita proveniente do turismo é crescente, apresentando uma 

pequena queda somente de 2011 para 2012.  

Segundo o Instituto Kultur (2011) é contínuo a preocupação em se desenvolver 

políticas públicas de geração de renda e emprego. Diante do disto, é possível compreender 

que o ICMS – Turístico trata-se de ação estatal que visa estimular os investimentos na área do 

turismo de modo a fomentar o desenvolvimento econômico-social dos municípios. 

 

 

4.2 Habilitação dos Municípios Mineiros ao Critério “Turismo”  

 

Com base nas publicações do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e ainda, 

considerando informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas 

Gerais – SETUR/MG e Fundação João Pinheiro – FJP, verificou-se o número de municípios 

habilitados no critério turismo no período compreendido entre 2010 – 2014. 
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Gráfico 3 Número de Municípios Mineiros Habilitados de 2010-2014, ano referência respectivamente 

2009-2013 

Fonte: Elaboração da autora com base nas publicações disponíveis no portal da SETUR 

 

O gráfico 3 apresenta no eixo horizontal a linha do tempo e no eixo vertical o 

número de municípios habilitados, de modo a tornar possível perceber que é crescente a busca 

dos municípios pelos benefícios do ICMS Turístico. Com base nesses dados verificou-se um 

crescimento considerável nas habilitações de 2012. Entretanto, o menor percentual de 

crescimento se deu logo no ano seguinte. Esse fato, talvez, encontraria explicação no 

fenômeno das eleições, presumindo que os novos gestores que tomaram a frente no ano de 

2013 não se sentiram motivados a apresentarem a documentação para a habilitação.  

É possível ainda destacar com base nos dados do gráfico 3 um crescimento médio 

anual correspondente à 36% no intervalo de 2010 à 2014, conforme pode ser percebido no 

cálculo abaixo. 

         
 
      

            
 
      

P = 0,3617 

P = 36% 

 

Essa tendência na ampliação dos municípios habilitados foi destaque na pesquisa 

realizada por Silva et al (2013) referente aos repasses de 2011 e 2012 – habilitações em 2010 

e 2011 – segundo os quais o aumento se justificou pelo interesse na atividade turística como 

maneira de renda entre os municípios mineiros.  
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4.3 Aspectos do Planejamento Turístico dos Municípios do Norte de Minas 

Beneficiados pelo ICMS – Turístico 

 

 

4.3.1 Ciência e Habilitação  

 

 

O gráfico 4 evidencia a evolução das habilitações dos municípios da mesorregião 

do Norte de Minas no decorrer do período de 2010 – 2014. Nota-se que as habilitações entre 

2010 – 2012 ocorreram de maneira crescente, permanecendo constante de 2012 a 2014.  

Cabe ressaltar que embora o número tenha permanecido constante, em 2012 – 

2014 ocorreram algumas variações em relação aos municípios, sendo que uns, anteriormente 

habilitados, foram inabilitados, e novos municípios foram adicionados ao rol dos habilitados, 

conforme histórico evidenciado no quadro 8. 

Embora nos últimos anos tenha permanecido constante, acredita-se que nos 

próximos anos os municípios da mesorregião do Norte de Minas sigam a tendência crescente 

já que cada vez mais o critério se torna divulgado e tendo em vista a busca contínua dos 

gestores municipais pelo aumento da arrecadação. 

 

 

Gráfico 4 Evolução das habilitações dos municípios do Norte de Minas ao critério turismo 2010 - 2014 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com base nas informações prestadas pela Presidente da Comissão Técnica do 

ICMS Critério Turismo, Ana Patrícia Gusmão, constatou-se que os municípios que 

compreendem a mesorregião do Norte de Minas habilitados no período compreendido entre 

2010 – 2014 apresentam histórico apresentado no quadro 8.  

 

QUADRO 8 

Municípios Nortemineiros Habilitados no Critério Turismo entre 2010 - 2014 

Município 

2010 - ano 

referência 

2009 

(repasse em 

2011) 

 

2011 - ano 

referência 

2010 

(repasse em 

2012) 

 

2012 - ano 

referência 

2011 

(repasse em 

2013) 

 

2013 - ano 

referência 

2012 

(repasse em 

2014) 

 

2014 - ano 

referência 

2013 (repasse 

em 2015) 

 

Botumirim Não 

encaminhou 
Habilitado Habilitado Habilitado Inabilitado 

Catuti Inabilitado Inabilitado Inabilitado Habilitado Não 

encaminhou 

Cristália Habilitado Inabilitado Não 

encaminhou 
Habilitado Inabilitado 

Grão Mogol Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado 

Itacambira Inabilitado Habilitado Habilitado Inabilitado Habilitado 

Lassance Inabilitado Não 

encaminhou 

Inabilitado Inabilitado Habilitado 

Montes 

Claros 

Inabilitado Não 

encaminhou 
Habilitado Habilitado Inabilitado 

Novorizonte Não 

encaminhou 

Não 

encaminhou 

Não 

encaminhou 

Não 

encaminhou 
Habilitado 

Pirapora Não 

encaminhou 

Inabilitado Habilitado Habilitado Habilitado 

São 

Francisco 

Não 

encaminhou 

Inabilitado Habilitado Inabilitado Habilitado 

Serranópolis 

de Minas 

Inabilitado Inabilitado Habilitado Habilitado Habilitado 

Fonte: SETUR (2015); Gusmão (2015) 

 

Destaca-se que o município encaminha em 20X1 os documentos relativos ao ano 

20X0 para recebimento dos recursos em 20X2. Desta forma, o município que se habilitou no 
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ano de 2010 irá receber os valores no ano de 2011, sendo que tais valores correspondem ao 

ano referência de 2009.  

Esta situação acarreta implicações no planejamento municipal e deve ser 

considerada pelos gestores, já que os aspectos de um determinado ano irão refletir nos valores 

a serem recebidos dois anos após o ano em questão.  

Ainda com base no quadro 8, nota-se um aumento gradual dos habilitados aliado 

com a rotatividade dos municípios ao longo dos anos, o que pode ser explicado pelos 

seguintes fatores: busca constante pela arrecadação adicional e divulgação do critério.  

Em relação à questão da divulgação do critério “Turismo” na distribuição da cota-

parte do ICMS, foi realizado o questionamento aos municípios sobre o ano em que tomaram 

conhecimento do critério em questão, obtendo-se o seguinte resultado:  

 

 

Gráfico 5 Ano de ciência do critério Turismo 
Fonte: Dados da pesquisa. 

   

O gráfico 5 busca demonstrar para onde os elementos se dispersam, de modo a 

tornar possível verificar quantos tomaram ciência do critério “turismo” na distribuição da 

cota-parte do ICMS em cada ano. É interessante notar que 80% dos municípios se dispersam 

em torno dos anos iniciais da vigência da Lei Robin Hood, ou seja, 2009 e 2010.  

Mesmo tomando ciência logo após a publicação e/ou vigência da Lei Robin Hood, 

alguns municípios, tais como Catuti, Pirapora e Serranópolis de Minas se habilitaram após 3 

ou 4 anos após o ano de ciência, conforme pode-se verificar no quadro 8, anteriormente 

descrito. 
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Presume-se que o lapso temporal entre a ciência e a primeira habilitação ocorre 

devido à inexistência de motivação ou às dificuldades encontradas durante o processo de 

habilitação
11

.  

 

Gráfico 6 Setores que participaram do processo de habilitação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questionou-se aos municípios quais os setores e órgãos se envolveram no 

processo para a habilitação, dada a estes a prerrogativa de selecionarem mais de um item. 

Percebe-se, pelo gráfico 6, que 90% dos municípios tiveram o envolvimento da Secretaria de 

Turismo no processo de habilitação. Outro setor com grande participação foi a Secretaria de 

Cultura, representando 64% dos municípios. O Gabinete do Prefeito e setores de 

Administração e Finanças também representaram participações relevantes, respectivamente de 

36% e 55% dos municípios. 

 
 
 
4.3.2 Situação atual dos Municípios quanto aos Critérios do ICMS Turístico 

 

 

Para verificar a atual situação dos municípios pesquisados, inclusive daqueles que 

atualmente não estão sendo beneficiados pelo critério de turismo, questionou-se sobre a 

existência da Política Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Turismo e o Fundo 

Municipal de Turismo institucionalmente legalizados e em funcionamento, ao que todos 

                                            
11 Tais aspectos, motivação e dificuldades, serão tratados no subitem 4.3.2. 
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responderam que atualmente a política, o conselho e o fundo estão legalizados e em 

funcionamento. Cabe relembrar que tais elementos fazem parte dos pré-requisitos para a 

habilitação ao critério “turismo”. 

Questionou-se ainda, com o mesmo objetivo de verificar a atual situação dos 

municípios pesquisados, qual circuito os mesmos estão participando – pré- requisito para a 

habilitação – e ainda se participam do critério de “meio-ambiente” e “patrimônio cultural” – 

critérios que aumentam a pontuação do município e arrecadação, mas não são pré-requisitos – 

sendo que os resultados encontrados estão dispostos no quadro 9 no gráfico 7. 

 

QUADRO 9 

Circuito Turístico 

Circuito Turístico Municípios Participantes 

Sertão Gerais Itacambira, Montes Claros  

Lago de Irapé 
Grão Mogol, Novorizonte, Cristália, 

Botumirim 

Serra Cabral Lassance 

Velho Chico São Francisco 

Serra Geral Norte de Minas Serranópolis de Minas, Catuti 

Guimarães Rosa Pirapora 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais desenvolve 46 circuitos 

turísticos, dentre os quais cinco são direcionados à Mesorregião do Norte de Minas, quais 

sejam: Lago de Irapé, Serra do Cabral, Serra Geral do Norte de Minas, Sertão Gerais e Velho 

Chico. Dito isto, observa-se no quadro 9 que somente o município Pirapora participa do 

Circuito que não é direcionado ao Norte de Minas, Guimarães Rosa, sendo este direcionado à 

Mesorregião da Central de Minas e da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. É 

possível notar ainda, que dentre os municípios pesquisados, o circuito Lago de Irapé é o que 

concentra maior número de municípios.  
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Gráfico 7 Habilitados no critério de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme já comentado anteriormente, estar habilitado nos critérios de 

patrimônio cultural e meio ambiente, apesar de não serem pré-requisitos para habilitação, 

acarretam pontos aos municípios, interferindo diretamente no valor a ser recebido.  

A relação existente entre esses dois critérios e o turismo é que a atividade turística 

se dá basicamente pelo turismo cultural e ecológico. Enquete realizada pelo Portal Eletrônico 

da SETUR, por exemplo, indica que, em Minas Gerais, o segmento de turismo mais atrativo é 

o turismo cultural, com 38,4%. Em segunda e terceira colocação está o turismo rural e o 

ecoturismo com, respectivamente, 23,4% e 17,9%.  

Disto isto, tem-se, conforme demonstrado no gráfico 7, que boa parte dos 

municípios são habilitados ou no critério “patrimônio cultural” ou no critério “meio 

ambiente”, sendo que 18% dos municípios não são habilitados em nenhum destes critérios.  

Verifica-se que apenas 9% dos municípios estão habilitados apenas no critério 

“meio ambiente”, ao passo que 37% estão habilitados apenas no critério “patrimônio 

cultural”. E ainda, 36% estão habilitados em ambos os critérios.  

Percebe-se que o critério “patrimônio cultural” é o que tem maior 

representatividade nos municípios pesquisados, posto que 72% estão habilitados neste 

critérios, aliados ou não ao critério “meio ambiente”, ao passo que “meio ambiente” 

representa 54% de municípios habilitados, aliado ou não ao critério “patrimônio cultural”.   

A possível explicação para a representatividade do critério “patrimônio cultural” 

nos municípios que buscam se habilitar ao critério “turismo” é a de que, conforme evidencia 

Magalhães (2008), o patrimônio cultural vem se destacando como um dos principais fatores 
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de atratividade turística no mundo, sendo que em Minas Gerais, particularmente, o turismo 

cultural desponta como uma das mais significativas modalidades turísticas. 

 

 

4.3.2 Motivação e Dificuldades 

 

 

Haja vista as discussões no item 2.5.1, o qual menciona um dos objetivos da 

criação do critério “turismo” na distribuição da cota-parte do ICMS aos municípios mineiros, 

qual seja, incentivar a criação e manutenção de programas voltados para o desenvolvimento 

do potencial turístico dos municípios, questionou-se sobre a principal motivação que levaram 

à busca pela habilitação.  

 

Gráfico 8 Principal fator motivacional na busca pela habilitação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Inicialmente, é importante salientar que a pergunta dirigida aos gestores 

municipais diz respeito a principal motivação, de maneira que fosse destacada, dentre as 

opções, a motivação que prevalece sobre as demais. Nenhum município, consoante gráfico 8, 

destacou como motivação principal a obtenção de verba para o município e nem indicou outra 

que não tivesse elencada nas opções. Também não foi escolhida pelos gestores municipais a 

opção de captar mais recursos para a melhoria da infraestrutura e conservação do patrimônio 

histórico, cultural e ambiental.  
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Um número representativo destacou a viabilização de recursos para investimento 

na atividade turística municipal, com percentual de 55%. A minoria, com 18%, assinalou a 

simples incrementação de receita como motivação principal. No quesito “alavancar o 

desenvolvimento turístico local” foi acentuado por 27% dos municípios questionados. 

Entende-se que 82% dos municípios nortemineiros questionados possuem como 

principal motivação os próprios objetivos propostos na criação do ICMS Turístico, uma vez 

que estes visam incentivar o investimento na atividade turística municipal, alavancando o 

desenvolvimento municipal por meio do turismo. Considera ser um percentual relevante, já 

que não há obrigatoriedade legal da vinculação da receita, de modo que os recursos recebidos 

do ICMS Turístico não necessariamente deverão ser aplicados na área do turismo, embora 

seja o esperado pelo município. 

Nesta perspectiva, durante contato junto aos gestores municipais por meio 

eletrônico, um destes, com formação em Turismo e Hotelaria, teceu o seguinte comentário: 

 

O recurso para o turismo é o menor que existe e quanto mais cidades entram menor 
fica o repasse individual. Está ficando desestimulante empenhar em fazer as ações 

básicas para requerer, porque geram custos, e não dá o retorno esperado. Lembrando 

que é conhecido dos municípios, estado e governo que a atividade turística gera 

desenvolvimento econômico, mas infelizmente, não é dado a ele seu devido valor, 

menos ainda aos pequenos municípios que tem suas peculiaridades e luta para 

manter e despertar na população o interesse e preservação de tudo que tem. 

(VELOSO, 2015) 

 

 

Gráfico 9 Principal dificuldade encontrada no processo de habilitação 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Além da motivação, outro aspecto questionado junto aos gestores municipais foi 

sobre a principal dificuldade encontrada na elaboração dos planos para a habilitação anual no 

critério “turismo”, visando identificar o principal fator que poderia levar o município à 

inabilitação ao critério ou até mesmo o não encaminhamento da documentação necessária 

para habilitação, de maneira que se obteve o resultado apresentado no gráfico 9. 

Verifica-se que nenhum município especificou outra dificuldade além das opções 

fornecidas. Observa-se que percentual mínimo indicou como dificuldade o cumprimento dos 

prazos (Pirapora) e a falta de orientação (Novorizonte), totalizando, ambas, o percentual de 

18% dos questionados.  

O maior número de municípios, com percentual de 46%, assinalou a burocracia 

dos critérios como principal dificuldade; 36% apontaram a ausência de equipe técnica 

qualificada para a elaboração dos planos necessários à habilitação ao critério “turismo”. 

Mesmo se deparando com tais dificuldades no processo para recebimento dos repasses 

referentes ao ICMS Turístico, quando questionadas se pretendiam buscar a habilitação no 

critério em questão nos próximos anos todos os municípios responderam que sim.  

Diante disso, acredita-se que o número de habilitações continuará crescente, 

mesmo que os valores individuais sejam inversamente proporcionais ao crescimento do 

número de habilitados. Cabe aos gestores municipais da área do turismo se organizarem de 

modo a planejar eficientemente o desenvolvimento turístico local. É necessário compreender 

que o ICMS Turístico é um incentivo, não fonte de financiamento, tratando-se de meio e não 

fim para o desenvolvimento do turismo.  

  

 

4.3.3 Programação e Controle dos Recursos 

 

Indagou-se aos municípios se existe uma programação anual, com a utilização de 

cronogramas, contemplando as necessidades de manutenção e investimentos na atividade 

turística municipal, as respostas obtidas podem ser observadas no gráfico 10 a seguir. 
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Gráfico 10 Programação e manutenção das atividades turísticas municipais 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Sabe-se que a programação anual e o acompanhamento das necessidades de 

manutenção e investimentos das atividades turísticas são imprescindíveis para a eficiência e 

eficácia do planejamento turístico municipal. Levando-se em consideração esta variável, o 

resultado obtido pode ser considerado satisfatório já que 73% dos municípios pesquisados 

efetuam programação anual por meio de cronograma de execução físico-financeiro 

contemplando as necessidades do segmento turístico.  

Um percentual correspondente a 9% respondeu que o acompanhamento é 

realizado nas vésperas do envio da documentação necessária para a habilitação no critério 

“turismo”. Os demais, com percentual de 18%, afirmaram que não ocorre nenhuma 

programação e nem acompanhamento via cronograma de execução físico-financeiro das 

atividades turísticas. 

Ainda com o objetivo de compreender como ocorre o planejamento turístico do 

município, perguntou-se de que forma ocorre o acompanhamento dos recursos referentes ao 

ICMS Turístico, obtendo-se os resultados representados no gráfico 11. Verificou-se que 36% 

dos municípios (Itacambira, São Francisco, Cristália e Catuti) não acompanham os repasses 

recebidos do ICMS Turístico alegando não receber tal valor discriminado, impossibilitando o 

acompanhamento. 
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Gráfico 11 Acompanhamento dos recursos recebidos do ICMS Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos sete municípios restantes - 64% do total - especificaram a forma como é feito 

o acompanhamento, sendo que 71% destes responderam que o controle e acompanhamento 

são feitos pela Secretaria de Turismo/Cultura através da busca das publicações e extratos 

disponibilizados no sítio da Fundação João Pinheiro – FJP. E ainda: 29% especificaram outro 

setor ou órgão como único responsável pelo controle, sendo citados a Secretaria de Finanças e 

a EMUTUR – Empresa Municipal de Turismo.  

Conforme foi verificado no sítio eletrônico da Fundação João Pinheiro – Lei 

Robin Hood - os repasses são realizados semanalmente pelo Banco Itaú em conta definida 

pelo município correspondente ao montante total pertencente ao município, não sendo 

discriminado por critério. No entanto, o município pode se inteirar das discriminações de cada 

critério por meio deste mesmo sítio.  

A partir daí, o entendimento é de que 36% dos municípios pesquisados não estão 

inteirados sobre a possibilidade de acompanhar os repasses por meio dos extratos no site da 

Lei Robin Hood, justificando a falta de acompanhamento pela impossibilidade de se conhecer 

os valores próprios do ICMS Turístico.  

Por outro lado, a maioria dos municípios que efetuam algum tipo de controle e 

acompanhamento dos recursos - percentual de 71% - o fazem por meio de tais extratos, 

correspondendo a 46% do total de municípios pesquisados.  
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4.3.4 Ações Turísticas e Percepção dos Gestores sobre o ICMS Turístico 

 

Questionou-se aos gestores sobre as ações realizadas por parte da administração 

pública municipal, visando incentivar a atividade turística local, cujas respostas podem ser 

visualizadas no gráfico 12. 

 

Gráfico 12 Ações visando incentivar a atividade turística local 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão formulada aos municípios, visando identificar quais seriam as ações 

realizadas no âmbito da atividade turística, foi construída de maneira tal que os questionados 

poderiam assinalar mais do que uma opção e ainda especificar as atividades que não 

estivessem inseridas no rol de opções apresentadas. O gráfico 12 apresenta em valor 
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numerário e o percentual que cada opção indicada recebeu, ilustrando ainda quais opções 

foram assinaladas por cada município.  

Percebe-se, pois, pelo gráfico 12 que nenhum município busca regulamentar e 

fiscalizar as atividades e empreendimentos turísticos, o que é totalmente compreensível, posto 

que a responsabilidade de regulamentar e fiscalizar a atividade turística, conforme art. 3° da 

Lei n° 11.771 de 17 de setembro de 2008, é do Ministério do Turismo, cabendo aos 

municípios, apenas, a regulamentação e fiscalização do transporte dentro da própria cidade. 

Um número muito pequeno especificou outra ação que não estava no rol 

fornecido, sendo que os dois municípios que assinalaram (18%) indicou a realização de 

eventos turísticos. 

 Com pequena representatividade também, a contratação de profissionais 

qualificados para a Secretaria Municipal de Turismo e a capacitação dos diversos setores da 

cadeia produtiva do turismo foram assinalados pelos municípios com percentual de 27% cada.  

A pouca representatividade de tais opções, implicando pouco investimento na 

contratação de profissionais qualificados e capacitação dos setores, justificaria a 

representatividade da falta de pessoal qualificado destacada como uma das principais 

dificuldades na elaboração dos processos para habilitação apresentada no gráfico 9. 

Verificou-se ainda nos dados levantados que mais da metade dos municípios 

investem na manutenção da infraestrutura básica do município e na busca pela parceria junto 

às empresas privadas, com percentuais, respectivamente, de 54,5% e 63,6% dos municípios 

pesquisados.  

Quanto à manutenção da infraestrutura básica do município, embora mais de 50% 

tenham respondido que investem nesse segmento, entende-se ainda ser um percentual baixo, 

posto que se trata-se da infraestrutura básica, haja vista que se trata de ação extremamente 

importante e que deve constar sempre no planejamento municipal, independente se o 

município promove a atividade turística local ou não. Outra opção assinalada com um número 

menor que o esperado é o que diz respeito ao quesito de avaliação e sinalização das vias de 

utilização turística, já que foi constatado que apenas 5 municípios atende esta condição. 

Um resultado interessante diz respeito à preocupação de parte significativa dos 

municípios pesquisados em sensibilizar e educar o público quanto ao potencial turístico, 

patrimonial e cultural. Conforme pode-se observado no gráfico 12, a sensibilização da 

sociedade do potencial turístico contou com 63,6% dos municípios pesquisados, ao passo que 

educação patrimonial, cultural e turística apresentou percentual de 72,7%. 
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A ação que apresentou maior representatividade entre os municípios pesquisados, 

com 81,8%, diz respeito à conservação e valorização do patrimônio cultural e natural. 

Considerando este último dado, pode-se confrontá-lo com o gráfico 8 que indica que a opção 

“Captar recursos para a melhoria da infraestrutura e conservação do patrimônio histórico, 

cultural e ambiental” não foi apontada por nenhum município como principal fator 

motivacional na busca pela habilitação no ICMS Turístico.  

 

Gráfico 13 Percepção dos gestores sobre o ICMS Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com o objetivo de se conhecer a percepção dos gestores acerca do ICMS – 

Turístico, delineando a sua eficácia no alcance dos objetivos propostos pela Lei Robin Hood, 

obteve-se os resultados representados pelo gráfico 13. 

 Nenhum gestor entende o ICMS Turístico como um grande instrumento de gestão 

turística e que se utilizada da maneira correta poderá ensejar em recursos imprescindíveis para 

o município. O que é totalmente compreensível, uma vez que, mesmo se utilizada da maneira 

correta, não ocasionará no recebimento de recursos entendidos como imprescindíveis. Isto 

porque a Lei Robin Hood, atualmente, prevê a distribuição de apenas 0,10% do total 

arrecadado pelo ICMS, havendo, pois, um limite nos valores a serem repassados. Além do 
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mais, a representatividade do ICMS Turístico não apresenta relevância sobre os recursos 

totais do ICMS recebidos pelo município
12

.   

A maior parte dos gestores, 37%, responderam que o ICMS – Turístico traz 

poucos benefícios, de maneira tal que o valor recebido não supera os retornos que a atividade 

turística traz. Embora a maior parte tenha assinalado opção que faz referência negativa ao 

ICMS – Turístico, de modo geral, observa-se pelo gráfico 13, que os gestores possuem uma 

percepção positiva do critério “turismo”, já que todo o restante, 63%, compreende o turismo 

como instrumento de incentivo. Verificou-se que apenas 27% entende que o ICMS – Turístico 

incentivam os gestores a desenvolverem o turismo local, 18% acredita que é um instrumento 

de incentivo que traz benefícios potenciais ao desenvolvimento do município, e outros 18% 

acredita que fornece os incentivos financeiros necessários para trabalhar a gestão.  

Diante de tais percepções, nota-se que a maior parte dos gestores compreende que 

é necessário compreender que o ICMS Turístico trata-se de um incentivo e não fonte de 

financiamento. 

Com o objetivo de compreender os reflexos do ICMS Turístico sobre o turismo 

local dos municípios, tendo como base as percepções dos gestores foi questionado se houve 

algum avanço turístico após a habilitação do município no critério “turismo”. As respostas 

podem ser vislumbradas no gráfico 14. 

 

 

Gráfico 14 Reflexos do ICMS Turístico sobre o turismo local 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                            
12 Essa consideração será melhor discutida no item 4.4.1 
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Com percentual em destaque, 37% dos municípios afirmaram que após habilitação 

do ICMS Turístico não houve nenhum avanço no turismo local. Com segunda maior 

representatividade, 27% dos municípios não pode dar um posicionamento quanto à questão 

devido ao curto tempo de recebimento do repasse, o que é compreensível, pois, conforme 

ficou evidenciado no quadro 8, os municípios de Novorizonte e Lassance só começaram a 

receber os repasses neste ano de 2015, enquanto que Catuti só recebeu no ano de 2014. Com 

percentual de 18%, a opção de que após a habilitação no ICMS Turístico houve avanço no 

turismo e no desenvolvimento local foi assinalada. Com percentual igual, foi respondido que 

o ICMS Turístico tem contribuído para a estruturação da política do turismo municipal. 

Desta forma, pode-se resumir que para 37% dos municípios não houve 

contribuição para o avanço no turismo local, 18% não se posicionou tendo em vista o curto 

prazo de repasse, ao passo que para 36% o ICMS Turístico representou algum avanço ou 

ponto positivo para o desenvolvimento do turismo local. 

 

 

4.4 Análise dos Repasses Recebidos pelos Municípios do Norte de Minas Relativos ao 

ICMS Turístico 

 

Baseando-se nos aspectos do planejamento turístico municipal, neste  momento 

serão analisados os repasses referentes ao ICMS Turístico recebidos pelos municípios da 

mesorregião do Norte de Minas no período de 2011 – 2014.  

Foi questionado aos municípios pesquisados se existe destinação específica para 

os recursos recebidos do ICMS – Turístico, as respostas obtidas podem ser conferidas no 

gráfico 15.  
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Gráfico 15 Destinação dos recursos recebidos do ICMS Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico 15 agrupa os municípios de modo a permitir analisar o que cada 

município respondeu e ainda quantos municípios assinalaram determinada alternativa. 

Inicialmente, frisa-se que nenhum dos questionados identificou outra forma de destinação, se 

limitando às opções fornecidas.  

Apenas o município de Novorizonte assinalou que os recursos recebidos do ICMS 

Turístico são utilizados para o financiamento de despesas normais de custeio, valendo 

destacar que Novorizonte se habilitou em 2014 de modo que iniciou os recebimentos neste 

ano de 2015, ano este que não terá os repasses e despesas analisados.  

Na mesma situação de Novorizonte quanto ao ano de habilitação e recebimentos 

dos recursos está o município de Lassance o qual respondeu - juntamente com Grão Mogol e 

Catuti - que apenas parte do recurso tem destinação específica para a área do turismo, sendo 

que parte é destinada para outras áreas com carência de recursos. Os três municípios 

representam o percentual de 27% do total de municípios analisados. 

Cristália e São Francisco, representando 18%, assinalaram que não há uma 

destinação específica, com a justificativa de que o retorno do ICMS Turístico é creditado em 

sua totalidade como repasse de ICMS do Estado e não podendo ser vinculado. Verificado os 

dados coletados, notou-se que tais municípios responderam que não há acompanhamento dos 

recursos repassados porque o Estado repassa o valor total, não discriminando os valores por 

critério.  
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Observa-se que 5 (cinco) dos 11 (onze) municípios pesquisados responderam 

positivamente, afirmando que todo o recurso é destinado ao custeio de políticas públicas 

voltadas à atividade turística local. Pelo princípio da não vinculação, o município não é 

obrigado a aplicar os recursos recebidos do ICMS Turístico no segmento em questão, sendo 

que é o que se espera do município.  

Diante dos dados apresentados no gráfico 15, é possível inferir que existe um 

esforço por parte da maioria dos municípios em aplicar o total ou ao menos parte de tais 

recursos em ações que visam desenvolver a atividade turística local. Portanto, no subitem que 

se segue será discutida a representatividade dos recursos advindos do ICMS Turístico em 

função do ICMS geral total. 

 

 

4.4.1 Representatividade do ICMS Turístico em Função do ICMS Total  

 

 

É oportuno esclarecer que os valores dos repasses de ICMS Turístico recebidos 

pelos municípios foram tabulados conforme Apêndice D. No entanto, para efeitos da análise, 

os valores recebidos por Cristália em 2012 no montante R$ 174,22, por Itacambira em 2014 

no montante de R$280,95 e por São Francisco, também em 2014 no valor de R$ 911,18 foram 

incorporados aos valores do ano anterior, amparando-se no princípio da competência. Isto 

porque tratam-se de resíduos do mês de dezembro pagos na primeira semana de janeiro do 

ano seguinte. 

 

Gráfico 16 Comparativo: ICMS Turístico distribuído no período de 2011 - 2014 

Fonte: Dados da pesquisa. 

2011 2012 2013 2014 

Norte de Minas 215.227,85  251.217,89  395.602,78  286.455,28  

Minas Gerais 6.007.100,35  6.517.650,30  7.363.967,82  7.797.021,02  
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O gráfico 16 busca comparar os valores distribuídos do ICMS Turístico no 

decorrer do período de 2011 – 2014 destinados aos municípios de Minas Gerais com os 

valores destinados ao Norte de Minas, tornando possível, analisar a representatividade das 

transferências recebidas pelo Norte de Minas em função do total do Estado de Minas Gerais. 

Conforme pode ser observado nos dados do gráfico 16 essa representatividade 

oscila em torno dos 3%, sendo que somente no ano de 2013 é que o Norte de Minas recebeu 

cerca de 5% do total de ICMS Turístico distribuídos ao Estado de Minas Gerais. Isso ocorreu 

porque, conforme será discutido posteriormente, no ano de 2012 municípios com grande 

potencial econômico se habilitaram para recebimento em 2013, quais sejam: Montes Claros, 

Pirapora e São Francisco. 

Mediante as informações extraídas e organizadas, analisou-se os valores recebidos 

de ICMS Turístico pelos municípios nortemineiros no período de 2011 a 2014 sendo possível 

traçar o gráfico 17 que segue. 

 

 

Gráfico 17 ICMS Turístico destinados aos municípios no período de 2011 - 2014 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico 17 visa unificar as principais informações coletadas na pesquisa 

referentes aos repasses recebidos do ICMS Turístico pelos municípios estudados. Inicialmente 

pontua quais os municípios da Mesorregião do Norte de Minas se beneficiaram do ICMS 

Turístico do decorrer do período compreendido entre 2011 – 2014. A linha de cor laranja é 

representa a média anual dos valores recebidos pelos municípios do Norte de Minas. 
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Diante de tais considerações, percebeu-se, pela linha de média anual que quanto 

mais municípios se habilitam menor é a média recebida por cada um deles. Isso remete ao 

comentário de um dos gestores quando afirma que quanto mais cidades se habilitam, menor é 

o repasse individual.  

Conforme já mencionado anteriormente, o repasse referente ao ICMS Turístico 

possui um limite percentual, não sendo proporcional ao número de municípios habilitados. 

Por essa razão a linha de média de recebimento individual é decrescente, ao passo que o 

número de habilitados é crescente.  

No entanto, tendo-se em vista a fórmula para o cálculo do repasse individual, a 

maneira para aumentar o valor dos repasses seria atender aos requisitos adicionais (habilitação 

do ICMS Patrimônio Cultural e Ecológico) de maneira a alcançar a pontuação máxima na 

habilitação.  

Ainda com vistas ao gráfico 17, nota-se que os valores repassados aos municípios 

do Norte de Minas referente ao ICMS Turístico variaram entre R$ 200.000,00 e R$ 

400.000,00 no decorrer do período estudado. O marco da maior distribuição entre os 

municípios foi em 2013, sendo que no ano posterior, mesmo permanecido constante o número 

de municípios, este valor teve uma redução.  

A diminuição do repasse de 2014 representou cerca de 27% em relação ao ano de 

2013. Considerando que o número de municípios permaneceu constante, essa redução no 

repasse do ICMS Turístico pode ser explicada pela inabilitação de São Francisco (índice 

definitivo de 1,245) e Itacambira (índice de 0,384) para recebimento em 2014 ao passo em 

que Cristália (índice 0,4327) e Catuti (0,3678) foram habilitados.  

Isso porque os valores dos repasses são calculados com base no índice definitivo 

de cada município, e, pelo que se pode perceber, São Francisco apresenta um índice 

representativo em relação aos municípios de Cristália e Catuti. 

A partir da tabela 4 é possível verificar os valores recebidos de ICMS Turístico 

confrontados com o valor total do ICMS arrecadado nos municípios no período estudado, de 

modo que a quinta coluna mostra a representatividade em do ICMS Turístico em relação a 

cota-parte do ICMS municipal. Os municípios que não se encontram listados em determinado 

ano se referem àqueles que não receberam nenhum repasse de ICMS Turístico no ano 

respectivo, não possuindo, pois, nenhuma representatividade. 
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TABELA 4 

Representatividade do ICMS Turístico em Função do ICMS Total 

Ano Cidade ICMS Turístico (A) ICMS Total (B) (A/B)*100 

2011 
Cristália 95.584,91 1.592.398,52 6,00% 

Grão Mogol 119.642,94 5.158.496,76 2,31% 

2012 

Botumirim 101.831,18 1.620.058,99 6,28% 

Grão Mogol 88.287,99 8.057.655,03 1,09% 

Itacambira 61.098,72 1.924.187,42 3,17% 

2013 

Botumirim 57.641,67 1.740.532,36 3,31% 

Grão Mogol 51.916,30 9.732.009,94 0,53% 

Itacambira 29.129,24 2.333.974,94 1,24% 

Montes Claros 69.991,85 68.015.890,88 0,10% 

Pirapora 62.002,27 17.743.090,96 0,34% 

São Francisco 93.919,44 5.802.206,95 1,61% 

Serranópolis de Minas 31.002,01 1.569.856,53 1,97% 

2014 

Botumirim 46.934,39 1.955.816,69 2,39% 

Catuti 28.408,38 1.591.486,78 1,78% 

Cristália 33.421,63 1.922.738,75 1,73% 

Grão Mogol 33.927,84 9.410.408,76 0,36% 

Montes Claros 67.653,18 72.426.978,12 0,09% 

Pirapora 42.384,50 18.665.101,73 0,22% 

Serranópolis de Minas 33.725,36 1.659.508,90 2,03% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se que os maiores índices de representatividade referem-se à Cristália 

com 6% em 2011; Itacambira com 3% em 2012; e Botumirim com 6% em 2012 e 3% em 

2013. Os índices dos demais municípios oscilam entre 0,1% e 2%. Interessante notar que essa 

representatividade é inversamente proporcional ao potencial econômico do município, de 

maneira que quanto maior for esse potencial menor será a representatividade. Isso ocorre 

devido aos reflexos da atividade econômica do município no recebimento dos valores 

referentes ao VAF (que corresponde à ¾ dos repasses a serem feitos aos municípios).  

Diante disto, é válido relembrar o objetivo principal da Lei Robin Hood: garantir 

mais recursos às cidades que auferem poucos recursos, retirando daqueles com melhores 
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resultados na economia. Nessa perspectiva, confrontando os dados do gráfico 17 com os da 

tabela 4, observa-se que os municípios que já recebem grandes vultos pelo desempenho 

econômico, ou seja, pelo critério VAF acabam recebendo valores consideráveis referentes ao 

ICMS Turístico. 

Selecionando os municípios que recebem os maiores vultos no ICMS Turístico 

destacam-se os municípios de Grão Mogol, Montes Claros, Pirapora e São Francisco. A partir 

dessa seleção, traçou-se a tabela 5 a seguir. 

 

TABELA 5 

Percentual recebido em função do ICMS Turístico distribuído ao Norte de Minas 

Município 2011 2012 2013 2014 

Grão Mogol 55,59% 40,53% 13,12% 11,84% 

Montes Claros - - 17,69% 36,28% 

Pirapora - - 15,67% 14,79% 

São Francisco - - 23,75% - 

Total 55,59% 40,53% 70,23% 62,91% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 5 demonstra os percentuais recebidos de ICMS Turístico pelos 

municípios potenciais, economicamente, em relação ao total repassado ao Norte de Minas. 

Desta maneira, Grão Mogol deteve mais da metade dos repasses destinados ao Norte de 

Minas em 2011, sendo também o segundo município que recebeu maior vulto de ICMS 

Turístico em 2012 com aproximadamente 40%.  

Os quatro municípios representados na tabela detiveram em torno de 70% do 

ICMS Turístico em 2013 e 62% em 2014. É possível notar, assim, uma confrontação entre o 

objetivo à que se propõe a Lei Robin Hood e a maneira como tem sido feito a distribuição.  

Por outro lado, observou-se a exceção: Botumirim, apesar de possuir baixo 

desempenho econômico
13

 em relação aos demais municípios, recebeu valores representativos 

proveniente do ICMS Turístico. Isso pode ser explicado pela receita líquida per capita que o 

município em questão apresenta, influenciando diretamente no cálculo dos valores a serem 

recebidos.  

Conforme foi constatado nas publicações da SETUR em anexo, Botumirim, no 

ano de 2011 apresentou o maior Índice de Investimento em Turismo – IIT, em relação aos 

                                            
13 Esta afirmação se baseia no baixo valor recebido do ICMS Geral em relação aos demais municípios, já que 

neste total se insere os valores recebidos pelo VAF, que mede o desempenho econômico formal. 
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municípios nortemineiros. Em 2012, foi o quarto com maior índice, sendo que os municípios 

de Pirapora, Montes Claros, e São Francisco ficaram em sua frente, sendo que em 2013 sofreu 

uma pequena redução nesse índice. 

 

 

4.5 Despesas Turísticas Realizadas pelos Municípios do Norte de Minas Beneficiados 

pelo ICMS Turístico 

 

 

Para efeitos de análise da aplicação dos recursos do ICMS Turístico bem como 

das despesas realizadas em prol da atividade turística foram considerados os municípios do 

Norte de Minas beneficiados pelos repasses do ICMS Turístico no período compreendido 

entre 2011 – 2014, ou seja, habilitados em 2010 – 2013, quais sejam: Botumirim, Catuti, 

Cristália, Grão Mogol, Itacambira, Montes Claros, Pirapora, São Francisco e Serranópolis de 

Minas. 

É válido lembrar que o critério “turismo” foi instituído em 2009 com efetivo 

repasse dos valores aos municípios no ano de 2011. Sendo assim, os municípios habilitados 

pela primeira vez no ano de 2014 não terão suas despesas analisadas, haja vista que seus 

repasses iniciaram em um ano que não corresponde ao lapso temporal da pesquisa, ou seja, 

em 2015.  

TABELA 6 

Estatística descritiva das despesas turísticas 

2011 2012 2013 2014 

Gastos com Turismo R$ 656.921,37 R$ 1.086.369,89 R$ 402.919,02 R$ 688.435,13 

Mínimo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Máximo R$ 356.825,17 R$ 627.909,95 R$ 113.665,39 R$ 304.877,76 

Média R$ 72.991,26 R$ 120.707,77 R$ 44.768,78 R$ 76.492,79 

Desvio Padrão R$ 113.527,77 R$ 205.597,18 R$ 39.692,82 R$ 92.579,54 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 6 traz a estatística descritiva das despesas realizadas pelos municípios em 

prol da atividade turística do município no decorrer do período de 2011 – 2014. Inicialmente, 

verifica-se pelo valor mínimo que em todos os anos um ou mais de um município deixou de 

investir no turismo.  
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Por meio dos valores totais gastos pelos municípios, é possível notar o ano de 

2012 como o ápice dos investimentos municipais na área do turismo, apresentando também os 

maiores índices de valor máximo, média e desvio padrão. Ainda com vistas à tabela 6, ficou 

evidente que a menor média encontra-se no ano de 2013, sendo que o seu valor total também 

é o menor do período.  

Merece destaque ainda a diferença entre a média e o desvio padrão no decorrer do 

período, sendo que o maior desvio padrão ocorreu no ano de 2012 e o menor em 2013. Esse 

desvio-padrão se justifica pela dispersão em relação à média dos valores gastos em função do 

turismo nos municípios ao longo dos anos, sendo que nos 2 (dois) primeiros anos dois 

municípios não efetuaram nenhuma despesa com o turismo, e, ainda, nos dois últimos anos 

apenas um município deixou de efetuar despesas na área em questão.  

Nos subitens que seguem busca-se analisar as despesas realizadas em prol do 

desenvolvimento turístico local por município, comparando os valores de despesas turísticas 

fixadas e liquidadas com os valores recebidos da cota-parte do ICMS sob o critério 

“Turismo”. 

 

 

4.5.1 Despesas Turísticas de Cristália e Grão Mogol 

 

 

Habilitados no ano de 2010, os municípios de Cristália e Grão Mogol foram os 

pioneiros do Norte de Minas a se habilitarem ao critério “Turismo”. É interessante notar que 

Silva et al (2013) apontou a Microrregião de Grão Mogol, juntamente com as Microrregiões 

de Capelinha, Caratinga, Varginha e Uberlândia, como aquelas que apresentaram maior 

concentração de municípios habilitados no ICMS Turístico no ano de 2011. 

A Microrregião de Grão Mogol é composta, segundo divisão oficial do IBGE, 

por: Botumirim, Cristália, Grão Mogol, Itacambira, Josenópolis e Padre Carvalho. Diante de 

tais informações é possível crer que, talvez, a habilitação de Grão Mogol no critério “turismo” 

tenha incentivado os municípios da sua região a buscarem os benefícios do ICMS Turístico. 

Ademais, passa-se agora a analisar as despesas turísticas dos municípios 

supracitados. 
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Gráfico 18 Cristália: Comparativo anual de despesas fixadas, liquidadas e repasses do ICMS Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

O Município de Cristália fixou para as despesas com o turismo um valor próximo 

ao recebido com os repasses do ICMS Turístico no ano de 2011, no entanto só liquidou 

apenas 10% do fixado, correspondendo a aproximadamente 13% do recebido com ICMS 

Turístico, conforme pode ser verificado no gráfico 18.  

No ano seguinte, uma vez desabilitada em 2011, nada recebeu de ICMS Turístico, 

mas liquidou 64% das despesas fixadas. O ano de 2013 o Município de Cristália fixou valores 

de despesas a serem realizados na área do turismo, porém nenhum valor foi liquidado. Vale 

ressaltar que no ano de 2013 não houve recebimento de ICMS Turístico. Habilitada 

novamente em 2013, Cristália recebeu recursos do ICMS Turístico em 2014, fixando valores 

menores do recebido e não liquidou nenhum valor em função da atividade turística.  

Percebe-se a partir do gráfico 18 um esforço do Município de Cristália em aplicar 

os recursos na atividade turística local, no entanto, verifica-se certa dependência do município 

em relação ao recurso para aplicar na área social correspondente e também em outras áreas, já 

que nem todo o valor recebido de ICMS Turístico é utilizado nas despesas com o turismo. 

Portanto, nota-se que nos períodos em que Cristália não recebeu o ICMS Turístico 

o investimento em turismo foi pouco ou nenhum, e nos anos em que o município foi 

beneficiado pelos valores de ICMS Turístico, o investimento foi mínimo, isso porque 

provavelmente foi aplicado em outras áreas. Essa situação se harmoniza com o exposto no 

gráfico 15 quando Cristália informa que não existe destinação específica.  
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Gráfico 19 Grão Mogol: Comparativo anual de despesas fixadas, liquidadas e repasses do ICMS Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pelo gráfico 19 é possível verificar que em todos os anos o Município de Grão 

Mogol foi beneficiado pelo ICMS Turístico, sendo que os seus investimentos na área do 

turismo superam os valores recebidos de ICMS Turístico no período estudado, o que 

confronta com o informado no gráfico 15, o qual demonstra que o município em questão 

assinalou que apenas parte do recurso é destinada à atividade turística local. Fica claro, no 

entanto, a deficiência no planejamento municipal já que da despesa fixada cerca de 35% à 

56% foi liquidada. Diante dos dados percebe-se ainda que as despesas liquidadas, no decorrer 

do período estudado, decresceram em função da diminuição dos valores repassados de ICMS 

Turístico. 

 

 

4.5.3 Despesas Turísticas de Botumirim e Itacambira 

 

A primeira habilitação dos municípios de Botumirim e Itacambira ocorreu em 

2011, sendo os repasses de ICMS Turístico recebidos pela primeira vez no ano de 2012. Vale 

lembrar que ambos pertencem à Microrregião de Grão Mogol, esta mais uma vez 

representando o Norte de Minas no critério “turismo” da cota-parte do ICMS.  
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Gráfico 20 Botumirim: Comparativo anual de despesas fixadas, liquidadas e repasses do ICMS Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme dispõem os dados do gráfico 20, o Município de Botumirim não fixou 

ou mesmo liquidou despesas com o turismo nos anos de 2011 e 2012. Habilitado em 2011, 

Botumirim foi beneficiado pelo ICMS Turístico, inicialmente, no ano de 2012.  

Apesar de ter recebido valores do ICMS Turístico no ano de 2012 e não tê-lo 

aplicado total ou parcialmente no turismo dentro do próprio ano, nos anos seguintes 

apresentou equilíbrio entre o que foi liquidado de despesas no turismo e o que foi recebido do 

ICMS Turístico.  

Em 2013 e 2014 os valores gastos foram um pouco maior que os recebidos, 

confirmando informação prestada no gráfico 15 o qual Botumirim assinala que todo o recurso 

é destinado à atividade turística local. Tal condição leva a entender uma falta de planejamento 

no que tange às diferenças entre fixado e liquidado, apresentando em 2014 uma diferença 

considerável. 
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Gráfico 21 Itacambira: Comparativo anual de despesas fixadas, liquidadas e repasses do ICMS Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Itacambira informou no gráfico 15 que todo o recurso recebido com o ICMS 

Turístico é destinado ao investimento com o turismo, no entanto, não é o que se verifica no 

gráfico 21 em relação aos anos de 2012 e 2013.  

É curioso notar que nos anos em que o município não foi beneficiado pelo ICMS 

Turístico, 2011 e 2012, foram os anos que o município mais investiu no turismo local. Outra 

questão questionadora é o fato de em 2011 a despesa liquidada ter sido maior que a fixada, 

representando um excesso na execução da despesa. Provavelmente, houve abertura de créditos 

suplementares para a realização de tais despesas. 

 

 

4.5.4 Despesas Turísticas de Montes Claros, Pirapora e São Francisco 

 
 

Em 2012 ocorreu a primeira habilitação dos Municípios de Montes Claros, 

Pirapora e São Francisco, sendo os repasses recebidos no ano de 2013. Dito isto, passe-se 

agora a analisar as despesas destes municípios, confrontando com os valores recebidos de 

ICMS Turístico. 
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Gráfico 22 Montes Claros: Comparativo anual de despesas fixadas, liquidadas e repasses do ICMS 

Turístico 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Após análises dos dados do gráfico 22, observou-se que Montes Claros mantém 

relativo equilíbrio entre despesas fixadas e liquidadas, embora não seja satisfatório. Nos anos 

de 2013 e 2014 o município foi beneficiado pelo ICMS Turístico, porém o valor recebido foi 

menor que o fixado para despesas com o turismo e maior que o liquidado. Montes Claros 

informou que todo o recurso recebido é investido na área do turismo, no entanto, o valor 

liquidado com as atividades turísticas é menor que o recebido. Isso implica que nem todo o 

valor recebido de ICMS Turístico neste município é destinado para atividades turísticas. 

 

 

Gráfico 23 Pirapora: Comparativo anual de despesas fixadas, liquidadas e repasses do ICMS Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pelo gráfico 23 é possível observar que o Município de Pirapora já investia no 

turismo antes mesmo de se habilitar ao recebimento do ICMS Turístico, sendo que nos anos 

em que foi beneficiado pelos recursos em questão, liquidou despesas com o turismo que 

superaram os valores recebidos. Essa situação confirma a informação exposta no gráfico 15 

em que o município expõe que todo o recurso é destinado à atividade turística. Cabe destacar 

o equilíbrio entre despesas com o turismo fixadas e liquidadas no ano de 2012, e o 

desequilíbrio entre estes dois fatores nos demais anos do período estudado.  

 

 

Gráfico 24 São Francisco: Comparativo anual de despesas fixadas, liquidadas e repasses do ICMS 

Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com os dados apresentados no Gráfico 24, São Francisco também já 

realizava investimentos antes de ser beneficiado pelo ICMS Turístico. No entanto, o ano em 

que recebeu recursos do ICMS Turístico, 2013, foi também o ano em que menos houve 

despesas liquidadas na área do turismo, sendo que tais despesas liquidadas foram inferiores ao 

recebido. Vale lembrar que São Francisco assinalou que não há destinação específica do 

recurso advindo do ICMS Turístico. É curioso destacar que, semelhantemente com o que 

aconteceu no gráfico 21 de Itacambira e diferentemente dos demais municípios, em 2012 e 

2014 as despesas liquidadas foram maiores que a fixada. Cabe ressaltar que essa situação só é 

possível com a abertura de créditos adicionais autorizados pelo Poder Legislativo (art. 167, II 

e V da Constituição Federal.  
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4.5.5 Despesas Turísticas de Serranópolis de Minas e Catuti 

 

Inicialmente, faz-se necessário informar que no ano de 2011 o Município de 

Serranópolis de Minas não publicou nenhuma demonstração ou relatório que fosse possível 

identificar o valor de despesa fixada para a área do turismo. O documento disponível 

encontrado em relação ao ano de 2011 foi o Balanço Orçamentário que informa apenas os 

valores empenhados, liquidados e pagos com o turismo, de maneira que no gráfico 25 o ano 

2011 não aponta o valor fixado para despesas com o turismo. 

 

 

Gráfico 25 Serranópolis de Minas: Comparativo anual de despesas fixadas, liquidadas e repasses do 

ICMS Turístico 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Consoante gráfico 25 verifica-se que Serranópolis de Minas também já investia no 

turismo antes mesmo de se habilitarem no critério correspondente, sendo beneficiados no ano 

de 2013 e 2014. Nota-se que os valores liquidados com o turismo são superiores ao recebido, 

de forma que tais investimentos praticamente dobraram após terem sido habilitados ao ICMS 

Turístico. Diante disso é possível dizer que essa situação é harmônica com o exposto no 

gráfico 15, o qual informa que Serranópolis de Minas assinalou que todo o recurso é 

destinado à atividade turística do município. 
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Gráfico 26 Catuti: Comparativo anual de despesas fixadas, liquidadas e repasses do ICMS Turístico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Município de Catuti começou a investir no turismo no ano de 2013, sendo que a 

despesa liquidada foi muito menor daquela fixada, como se pode ver no gráfico 26. Foi 

habilitada em 2013 cujos repasses se realizaram em 2014. O valor fixado para despesas em 

turismo foram superiores ao recebido com ICMS Turístico, no entanto foram liquidados 

valores menores que o recebido. Harmonicamente ao gráfico 26, o gráfico 15 demonstra que o 

Município de Catuti destina apenas parte do recurso ao turismo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando-se os reflexos da atividade turística na economia, tem-se que o 

ICMS Turístico é um instrumento de política social cujo objetivo é o de incentivar a criação e 

manutenção de programas voltados para o desenvolvimento do potencial turístico do 

município. Sabe-se que não existe previsão legal que obrigue o município a aplicar o ICMS 

Turístico no respectivo segmento, dada a própria natureza não vinculativa do imposto, no 

entanto, é o que se espera dos gestores. 

Nesta perspectiva, objetivou-se com esta pesquisa analisar a aplicação dos 

recursos recebidos do ICMS Turístico pelos municípios da Mesorregião Norte de Minas 

habilitados no período compreendido entre 2010-2014. Teve-se como questionamento se os 

municípios do Norte de Minas beneficiados pelos critérios do ICMS Turístico aplicam esses 

recursos em ações e programas governamentais voltados ao desenvolvimento do turismo 

local. 

Para atingir o objetivo proposto, analisaram-se dados municipais coletados na 

base da Secretaria do Tesouro Nacional, do Tribunal de Contas e do FINBRA, bem como 

aplicaram-se questionários aos gestores dos municípios que compuseram a população 

delineada.   

Especificamente, objetivou-se evidenciar a metodologia de rateio do ICMS 

Turístico no Estado de Minas Gerais, objetivo este alcançado por meio do referencial teórico, 

que apresenta as finalidades, regulamentação, prazos, requisitos e procedimentos necessários 

para a habilitação. 

Pretendeu-se também, por intermédio deste trabalho monográfico, verificar os 

valores recebidos pelos municípios nortemineiros relativamente ao ICMS Turístico e avaliar a 

representatividade destes valores em função da arrecadação geral do ICMS. Ao identificarem-

se os valores recebidos pelos municípios de ICMS Turístico e confrontá-los com os valores 

recebidos de ICMS geral, contatou-se que a representatividade daquele em relação a este 

oscila em torno de 0% e 3%; destacando-se, no entanto, os índices de representatividade de 

Cristália e Botumirim, que correspondente a 6% cada. Notou-se que a representatividade é 

inversamente proporcional ao potencial econômico dos municípios, de maneira que quanto 

maior for o potencial menor a representatividade, isso devido aos reflexos do VAF no valor 

total do ICMS. 
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Buscou-se, ainda identificar os aspectos do planejamento turístico dos municípios 

bem como verificar os programas e ações realizadas por eles.  Percebeu-se que no processo de 

habilitação, na maioria dos municípios houve o envolvimento da Secretaria de Turismo e da 

Secretaria de Cultura, refletindo na importância destes setores para o município. Verificou-se 

que a grande maioria dos municípios pesquisados possui como principal motivação os 

próprios objetivos propostos na criação do ICMS Turístico, quais sejam, alavancar o 

desenvolvimento turístico e viabilizar recursos para investimento na atividade turística local, e 

que as principais dificuldades no processo de habilitação são a falta de equipe técnica e 

burocracia dos critérios. 

Quanto à programação e controle, os resultados obtidos foram considerados 

satisfatórios já que 73% dos municípios pesquisados efetua programação anual por meio de 

cronograma e realizam o acompanhamento e controle mensalmente. Em relação às ações em 

prol da atividade turística do município identificou-se que as principais são: manutenção da 

infraestrutura básica do município; busca pela parceria junto às empresas privadas; 

sensibilização e educação do público quanto ao potencial turístico; conservação e valorização 

do patrimônio cultural e natural. 

Em relação a percepção dos gestores acerca do ICMS Turístico, 37% acredita que 

não trouxe avanços ao turismo local, 18% se posicionaram de maneira neutra, ao passo que 

para 36% o ICMS Turístico representou algum avanço ou ponto positivo.  

Ainda no rol dos objetivos específicos desta pesquisa, buscou-se verificar as 

despesas realizadas em ações voltadas para a atividade turística dos municípios. Observou-se 

que a maioria dos municípios, objeto deste estudo, já investia na atividade turística municipal,  

o que representa um ponto positivo, já que o ICMS Turístico alcança municípios que 

realmente se preocupam em desenvolver ações nesta área social. Os demais municípios que 

não investiam na área, passaram a investir no ano seguinte ou imediatamente no ano em que 

foi beneficiado pelos recursos. Acredita-se que esta situação também seja positiva, já que de 

alguma forma se sentiram motivados a investir na área.  

Quanto à aplicação dos recursos, cinco dos nove municípios que tiveram suas 

despesas analisadas liquidaram valores superiores ao recebido pelo ICMS Turístico no 

decorrer do período analisado, o que permite afirmar que todo o valor recebido do ICMS 

Turístico é investido na área. No entanto, os quatro municípios restantes liquidaram valores 

menores que o recebido, o que leva a entender que os recursos recebidos do ICMS Turístico é 

utilizado para custear outras áreas que não o turismo. Isto ressalta a dependência destes 

municípios em relação às transferências para custear suas atividades básicas.   



100 

 

Diante de tais considerações, percebe-se que todos os objetivos da pesquisa foram 

alcançados de maneira a evidenciar a resposta do questionamento principal. A hipótese 

definida restou parcialmente confirmada, já que somente uma pequena parcela não aplica todo 

o valor do ICMS Turístico em ações e programas governamentais voltados ao 

desenvolvimento do turismo local.  

Salienta-se que o ICMS Turístico está vinculado ao incentivo de políticas públicas 

municipais voltadas a melhoria dos indicadores sociais turísticos e consequente aumento da 

arrecadação própria com a geração de emprego e renda. Não se pode esquecer que o ICMS 

Turístico é um meio e não um fim, não representando um fator que, por si só, traga os 

benefícios inerentes ao desenvolvimento turístico local.  

Destarte, espera-se que este trabalho monográfico, represente um material de 

incentivo e auxílio aos municípios nortemineiros no que tange o desenvolvimento turístico 

local, e, quiçá, despertar o interesse dos gestores públicos do Município de Salinas/MG e 

região a buscarem a habilitação no critério.  

Considerando a necessidade da disseminação e discussão política do tema, 

recomenda-se, para futuras pesquisas, o aprofundamento dos estudos envolvendo outros 

períodos ou a abrangência de municípios e regiões e, ainda, analisar outros critérios da Lei 

Robin Hood, tais como o ICMS Ecológico, Solidário e Educação. Apesar de não ter sido 

objeto deste trabalho, pôde-se verificar o desequilíbrio, em sua maioria, de despesa fixada e 

despesa liquidada dos municípios estudados. Nesse sentido, sugere-se para pesquisas futuras 

identificar as razões e falhas do planejamento municipal que justifica este desequilíbrio. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Carta de Apresentação 

 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES 
Pró – Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Graduação 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA 
Departamento de Ciências Contábeis 

Campus Salinas 

 

 

 

 

Salinas, ___ de________ de 2015.  

 

 

Senhor(a) Gestor (a):__________________________________________________ 

  

 

O Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Montes Claros 

apresenta a graduanda Maria Tereza Pereira Santos, estudante do curso de graduação em 

Ciências Contábeis, campus Salinas-MG, que objetiva colher informações exclusivamente 

para fins de pesquisa acadêmica para conclusão da disciplina de Monografia.  

 

O tema da pesquisa é “Análise da Aplicação dos Recursos do ICMS Turístico nos 

Municípios do Norte de Minas”, sendo que a realização da mesma trará uma significativa 

contribuição tanto para o meio acadêmico, como vários segmentos da sociedade: gestores 

públicos e cidadãos.   

 

Solicitamos que sejam disponibilizadas as informações necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência, agradecemos a colaboração e o 

apoio dispensados. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

FERNANDO BATISTA COUTINHO FILHO 

Coordenador do Campus Salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus Salinas 

Praça Doutor João Cardoso de Araújo, 106 – Centro – Salinas/MG - CEP: 39.560-000. 

http://www.unimontes.br - e-mail: campus.salinas@unimontes.br 

Telefones: (38) 3841-1221 ou (38) 3841-4790 – Fax: (38) 3841-1221 
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APÊNDICE B – Questionário 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES 

Pró – Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Graduação 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA 

Departamento de Ciências Contábeis 
Campus Salinas 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

MUNICÍPIO: 

ÓRGÃO: 

GESTOR(a) RESPONSÁVEL: 

FORMAÇÃO DO GESTOR(a): 

ANO DE INGRESSO NO CARGO/FUNÇÃO: 

  

1)  Quando os gestores do Município tomou ciência do critério “Turismo” na 

distribuição da cota-parte do ICMS?  

a. 2009 

b. 2010 

c. 2011 

d. 2012 

e. 2013 

f. 2014 

 

2) Em que ano se deu a primeira habilitação do Município para o recebimento de 

valores referentes ao ICMS Turístico?  

a. 2010 

b. 2011 

c. 2012 

d. 2013 

e. 2014 

 

3)    Qual a principal motivação que levou o Município a buscar participação no 

recebimento de valores referentes ao ICMS Turístico? 

a. Incremento da receita municipal 

b. Viabilizar recursos para investimento na atividade turística municipal 

c. Alavancar o desenvolvimento turístico local 

d. Captar mais recursos para a melhoria da infraestrutura e conservação do 

patrimônio histórico, cultural e ambiental 

e. Obtenção de verba para o Município 

Obs.: ____________________________________________________________________ 

 

4) Quais setores da Prefeitura Municipal e de outros órgãos se envolveram no 

processo? (Admite-se múltiplas respostas) 

 Secretaria Municipal de Cultura 

 Secretaria Municipal de Turismo 

 Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

 Secretaria Municipal de Planejamento 

 Secretaria Municipal de Projetos e Obras 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento  

 Câmara Municipal 

 Gabinete do Prefeito 
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 Outros: ______________________________________________________________ 

 

5) Qual a principal dificuldade encontrada na elaboração dos planos para 

habilitação anual no critério Turismo? 

a. Ausência de equipe técnica qualificada para elaborar 

b. Cumprimento dos prazos 

c. Falta de orientação 

d. Burocracia dos critérios 

e. Outras. Explique:______________________________________________________ 

 

6) Existe destinação específica para o ICMS – Turístico? 

a. Não há uma destinação específica, pois o retorno do ICMS Turístico é creditado 

em sua totalidade como ICMS do Estado e não pode ser vinculado; 

b. Sim, todo o recurso é destinado ao custeio de políticas públicas voltadas à 

atividade turística local; 

c. Apenas parte do recurso tem destinação específica para a área do turismo, sendo 

que parte é destinada para áreas com carência de recursos;  

d. É utilizado para financiamento de despesas normais de custeio. 

e. Outros:____________________________________________________________ 

 

7)  O Município acredita que o ICMS – Turístico: 

 

a. Fornece base sólida para o planejamento de políticas públicas voltadas à 

atividade turística local; 

b. Incentivam os gestores a desenvolverem o turismo local; 

c. Fornece os incentivos financeiros necessários para trabalhar a gestão turística 

municipal; 

d. Traz poucos benefícios, sendo que os recursos recebidos não superam os retornos 

recebidos com o investimento na atividade turística local; 

e. É um instrumento de incentivo que traz benefícios potenciais ao desenvolvimento 

do Município;  

f. O ICMS - Turístico é um grande instrumento de gestão turística que, se 

trabalhado de forma correta pode viabilizar recursos imprescindíveis à administração 

pública. 

 

8) Existe no município a Política Municipal de Turismo, o Conselho Municipal de 

Turismo e o Fundo Municipal de Turismo institucionalmente legalizados e em 

funcionamento?  

 Não 

 Sim. Lei que a instituiu:_______________________________ 

 

9)  Existe a programação anual por meio de um cronograma de execução físico-

financeiro contemplando as necessidades de manutenção e investimentos na atividade 

turística municipal? 

a. Sim 

b. Não 

c. O acompanhamento de tais aspectos ocorre sempre nas vésperas do envio da 

documentação para habilitação anual ao critério Turismo. 
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10) De que forma se acompanha os recursos referentes ao repasse do ICMS 

Turístico? 

a. Não há acompanhamento porque o Estado repassa o ICMS geral, não destacando 

o valor do ICMS Turístico.  

b. O acompanhamento dos recursos referente do ICMS Turístico se dar da seguinte 

forma: ___________________________________________________________ 

 

 

11) Após a habilitação do Município ao recebimento de recursos referentes ao ICMS 

Turístico, houve algum avanço turístico? 

a.  Devido ao curto tempo de repasse não é possível avaliar, ainda, os reflexos do 

repasse referente ao ICMS Turístico. 

b.  O ICMS Turístico tem contribuído para a estruturação da política turística do 

Município, representando um grande avanço nesse sentido. 

c.  Representou um avanço não só turístico como também um avanço no 

desenvolvimento local. 

d. Não representou nenhum avanço Turístico posto que fração que retorna não é 

aquém ao ideal para atender as necessidades turísticas do Município. 

 

12) Qual circuito turístico o Município é participante? 

a. Lago de Irapé 

b. Serra Cabral 

c. Serra Geral do Norte de Minas 

d. Sertão Gerais 

e. Velho Chico 

f. Guimarães Rosa 

g. Outro:________________________________ 

 

13) Qual outro critério o Município é participante? (Admite-se múltiplas respostas) 

 Educação 

 Patrimônio Cultural 

 Meio Ambiente 

 Esporte 

 ICMS Solidário 

 

14) Quais são as ações realizadas por parte da administração pública municipal, 

visando incentivar a atividade turística local? 

 

 Capacitação dos diversos setores da cadeia produtiva do turismo 

 Conservação e valorização do patrimônio cultural e natural 

 Educação patrimonial, cultural e turística 

 Parceria pública/ privada entre os diversos segmentos setoriais (segurança, 

saúde, educação, meio ambiente, cultura e turismo) 

 Regulamentação e fiscalização das atividades e empreendimentos turísticos 

 Avaliação e sinalização das vias de utilização turística 

 Manutenção da infra estrutura básica do município  

 Sensibilização da sociedade do potencial turístico  

 Contratação de profissionais qualificados para a Secretaria Municipal de 

Turismo 



114 

 

 Outras. Especificar:______________________________________________ 

 

15) O Município pretende se habilitar nos próximos anos? 

a. Sim 

b. Não. Justifique:__________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada pela sua participação.  

 

Respeitosamente, 

Maria Tereza 

Graduanda em Ciências Contábeis pela UNIMONTES – Campus Salinas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

APÊNDICE C – Questionário Eletrônico 

 

 
Município: * 

 
Órgão: * 

 
Gestor(a) Responsável:  

 
Formação do Gestor(a):  

 
Ano de Ingresso no Cargo/Função  

 
1) Quando os gestores do Município tomou ciência do critério “Turismo” na distribuição da cota-parte do ICMS? * 

 a. 2009 

 b. 2010 

 c. 2011 

 d. 2012 

 e. 2013 

 f. 2014 
2) Em que ano se deu a primeira habilitação do Município para o recebimento de valores referentes ao ICMS 
Turístico? * 

 a. 2010 

 b. 2011 

 c. 2012 

 d. 2013 

 e. 2014 
3) Qual a principal motivação que levou o Município a buscar participação no recebimento de valores referentes ao 
ICMS Turístico? * 

 a. Incremento da receita municipal 

 b. Viabilizar recursos para investimento na atividade turística municipal 

 c. Alavancar o desenvolvimento turístico local 

 d. Captar mais recursos para a melhoria da infraestrutura e conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental 

 e. Obtenção de verba para o Município 

 Outro:  
4) Quais setores da Prefeitura Municipal e de outros órgãos se envolveram no processo? * 
(Admite-se múltiplas respostas) 

 Secretaria Municipal de Cultura 

 Secretaria Municipal de Turismo 

 Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

 Secretaria Municipal de Planejamento 
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 Secretaria Municipal de Projetos e Obras 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

 Câmara Municipal 

 Gabinete do Prefeito 

 Outro:  
5) Qual a principal dificuldade encontrada na elaboração dos planos para habilitação anual no critério Turismo? * 

 a.Ausência de equipe técnica qualificada para elaborar 

 b.Cumprimento dos prazos 

 c.Falta de orientação 

 d.Burocracia dos critérios 

 Outro:  
6) Existe destinação específica para o ICMS – Turístico? * 

 a. Não há uma destinação específica, pois o retorno do ICMS Turístico é creditado em sua totalidade como ICMS do 
Estado e não pode ser vinculado; 

 b. Sim, todo o recurso é destinado ao custeio de políticas públicas voltadas à atividade turística local; 

 c. Apenas parte do recurso tem destinação específica para a área do turismo, sendo que parte é destinada para áreas 
com carência de recursos; 

 d. É utilizado para financiamento de despesas normais de custeio. 

 Outro:  
7) O Município acredita que o ICMS – Turístico: * 

 a.Fornece base sólida para o planejamento de políticas públicas voltadas à atividade turística local;  

 b.Incentivam os gestores a desenvolverem o turismo local; 

 c.Fornece os incentivos financeiros necessários para trabalhar a gestão turística municipal; 

 d.Traz poucos benefícios, sendo que os recursos recebidos não superam os retornos recebidos com o investimento na 
atividade turística local; 

 e. É um instrumento de incentivo que traz benefícios potenciais ao desenvolvimento do Município; 

 f.O ICMS Turístico é um grande instrumento de gestão turística que, se trabalhado de forma correta pode viabilizar 
recursos imprescindíveis à administração pública. 
8) Existe no município a Política Municipal de Turismo, o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de 
Turismo institucionalmente legalizados e em funcionamento? * 

Se sim, mencione na Caixa "Outro" a Lei que instituiu. 

 Não 

 Sim 

 Outro:  
9) Existe a programação anual por meio de um cronograma de execução físico-financeiro contemplando as 

necessidades de manutenção e investimentos na atividade turística municipal? * 

 a. Sim 

 b. Não 

 c. O acompanhamento de tais aspectos ocorre sempre nas vésperas do envio da documentação para habilitação anual 
ao critério Turismo. 
10) De que forma se acompanha os recursos referentes ao repasse do ICMS Turístico? * 

Caso haja acompanhamento dos recursos, explique na Caixa "Outro" 

 a. Não há acompanhamento porque o Estado repassa o ICMS geral, não destacando o valor do ICMS Turístico.  
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 Outro:  
11) Após a habilitação do Município ao recebimento de recursos referentes ao ICMS Turístico, houve algum avanço 

turístico? * 

 a. Devido ao curto tempo de repasse não é possível avaliar, ainda, os reflexos do repasse referente ao ICMS Turístico. 

 b. O ICMS Turístico tem contribuído para a estruturação da política turística do Município, representando um grande 
avanço nesse sentido. 

 c. Representou um avanço não só turístico como também um avanço no desenvolvimento local.  

 d. Não representou nenhum avanço Turístico posto que fração que retorna não é aquém ao ideal para atender as 
necessidades turísticas do Município. 
12) Qual circuito turístico o Município é participante? * 

 Lago de Irapé 

 Serra Cabral 

 Serra Geral do Norte de Minas 

 Sertão Gerais 

 Velho Chico 

 Guimarães Rosa 

 Outro:  
13) Qual outro critério o Município é participante? * 
(Admite-se múltiplas respostas) 

 Educação 

 Patrimônio Cultural 

 Meio Ambiente 

 Esporte 

 ICMS Solidário 
14) Quais são as ações realizadas por parte da administração pública municipal, visando incentivar a atividade 
turística local? * 
(Admite-se múltiplas respostas) 

 Capacitação dos diversos setores da cadeia produtiva do turismo 

 Conservação e valorização do patrimônio cultural e natural 

 Educação patrimonial, cultural e turística 

 Parceria pública/ privada entre os diversos segmentos setoriais (segurança, saúde, educação, meio ambiente, cultura e 
turismo) 

 Avaliação e sinalização das vias de utilização turística 

 Manutenção da infra estrutura básica do município 

 Sensibilização da sociedade do potencial turístico 

 Contratação de profissionais qualificados para a Secretaria Municipal de Turismo 

 Outro:  
15) O Município pretende se habilitar nos próximos anos? * 
Caso sua resposta seja não, justifique no quadro "Outro". 

 Sim 

 Não 

 Outro:  
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APÊNDICE D – Tabela de valores recebidos de ICMS Turístico e ICMS Total dos 

municípios estudados 

 

Ano Cidade 
ICMS Turístico 

(A) 

ICMS Total 

(B) 
(A/B) % 

(A/B)*10

0 

2011 

Botumirim - 1.324.571,74 0% 0 

Catuti - 1.163.896,88 0% 0 

Cristália 95.584,91 1.592.398,52 6% 6,002575 

Grão Mogol 119.468,72 5.158.496,76 2% 2,31596 

Itacambira - 1.673.340,26 0% 0 

Lassance - 4.494.586,52 0% 0 

Montes Claros - 56.076.275,26 0% 0 

Novorizonte - 1.100.449,51 0% 0 

Pirapora - 14.095.502,46 0% 0 

São Francisco - 5.048.532,81 0% 0 

Serranópolis de 

Minas 
- 1.501.286,20 0% 0 

2012 

Botumirim 101.831,18 1.620.058,99 6% 6,285646 

Catuti - 1.213.330,64 0% 0 

Cristália 174,22 1.717.830,53 0% 0,010142 

Grão Mogol 88.287,99 8.057.655,03 1% 1,095703 

Itacambira 61.098,72 1.924.187,42 3% 3,1753 

Lassance - 4.485.524,86 0% 0 

Montes Claros - 61.503.362,24 0% 0 

Novorizonte - 1.189.485,72 0% 0 

Pirapora - 14.786.494,34 0% 0 

São Francisco - 5.109.176,63 0% 0 

Serranópolis de 

Minas 
- 1.482.101,38 0% 0 

2013 

Botumirim 57.641,67 1.740.532,36 3% 3,311726 

Catuti - 1.390.657,98 0% 0 

Cristália - 1.776.655,06 0% 0 

Grão Mogol 51.916,30 9.732.009,94 1% 0,533459 

Itacambira 28.848,29 2.333.974,94 1% 1,236015 

Lassance - 3.789.373,35 0% 0 

Montes Claros 69.991,85 68.015.890,88 0% 0,102905 

Novorizonte - 1.342.711,53 0% 0 

Pirapora 62.002,27 17.743.090,96 0% 0,349445 

São Francisco 93.002,26 5.802.206,95 2% 1,602877 

Serranópolis de 

Minas 
31.002,01 1.569.856,53 2% 1,974831 

2014 
Botumirim 46.934,39 1.955.816,69 2% 2,399734 

Catuti 28.408,38 1.591.486,78 2% 1,785021 
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Ano Cidade 
ICMS Turístico 

(A) 

ICMS Total 

(B) 
(A/B) % 

(A/B)*10

0 

Cristália 33.421,63 1.922.738,75 2% 1,73823 

Grão Mogol 33.927,84 9.410.408,76 0% 0,360535 

Itacambira 280,95 2.537.859,27 0% 0,01107 

Lassance - 3.772.665,17 0% 0 

Montes Claros 67.653,18 72.426.978,12 0% 0,093409 

Novorizonte - 1.333.407,48 0% 0 

Pirapora 42.384,50 18.665.101,73 0% 0,227079 

São Francisco 911,18 6.246.020,14 0% 0,014588 

Serranópolis de 

Minas 
33.725,36 1.659.508,90 2% 2,032249 
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ANEXOS 

ANEXO A - Publicação dos Municípios Habilitados em 2010 
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ANEXO B - Publicação dos Municípios Habilitados em 2011 
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ANEXO C - Publicação dos Municípios Habilitados em 2012 
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ANEXO D - Publicação dos Municípios Habilitados em 2013 
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ANEXO E - Publicação dos Municípios Habilitados em 2014 
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