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A  Secretaria  Estadual  de  Tributação  (SET-RN)  divulgou  os  percentuais  definitivos  de
participação dos municípios na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
ao  longo do  próximo ano. O Índice  de Participação dos  Municípios  (IPM)  estabelece
como o Estado repartirá 25% do valor recolhido com o tributo entre as 167 prefeituras
potiguares.  Assim,  os  gestores  públicos  dessas  cidades  poderão  estimar  quanto
receberão do total do ICMS que será repassado. 

Os percentuais constam na Portaria SEI nº 905/2021/SET, de 29 de outubro de 2021,
assinada pelo secretário Estadual Tributação, Carlos Eduardo Xavier, e publicada na
edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 30 de outubro. 

A distribuição dos valores segue um cálculo, que estabelece o percentual  que cada
cidade receberá de ICMS. O resultado leva em consideração como principal variável o
Valor Agregado Fiscal (VAF), que é a diferença entre o total de vendas de mercadorias
e  as  respectivas  compras  por  empresas  localizadas  em cada cidade,  bem como os
serviços prestados que são tributados pelo ICMS.

Outros critérios estabelecidos em lei e seus pesos correspondentes são os seguintes:
população (5%); área territorial (5%); distribuição equitativa entre todos os municípios
(15%).

Todos os cidadãos podem ajudar os seus municípios a ter uma participação maior no
IPM, se sempre solicitarem a emissão do documento fiscal (NFC-e ou NF-e) no ato da
compra.

Até o ano-base de 2019 as informações eram preenchidas e declaradas anualmente
pelas  empresas  e  estes  dados  serviam  de  base  para  a  Secretaria  de  Tributação
consolidar o Valor Adicionado Fiscal (VAF),  que estruturava o Índice de Participação
dos Municípios, o IPM. Com a nova regra, o IPM passou a ser consolidado a partir das
informações apresentadas na Escrituração Fiscal Digital (EFD) das empresas.

A EFD contém todos os documentos fiscais das empresas e outras informações que
possam  ser  do  interesse  dos  estados.  Sendo  assim,  a  Escrituração  Fiscal  Digital
demonstra uma maior realidade acerca das operações comerciais das empresas.

Após a publicação do IPM provisório, no dia 30 de julho, começou o prazo para que os
municípios apresentassem eventuais  contestações e impugnações aos dados.  Neste



ano, foram 127 recursos julgados, dos quais dois foram deferidos totalmente e 125
indeferidos.

A finalização do processo culmina com a publicação do IPM definitivo. Os extratos com
o resultado dos julgamentos das impugnações foram publicados conjuntamente com o
IPM definitivo na  Portaria-SEI  nº 905/2021/SET,  de 2021e estão disponíveis  no site
www.set.rn.gov.br.  A  SET-RN  tem  buscado  garantir  cada  vez  mais  agilidade  e
transparência ao processo de elaboração, julgamento de recursos e divulgação do IPM.

O corpo de servidores da Coordenadoria de Arrecadação, Controle e Estatística (CACE)
da SET se coloca à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos por meio do
e-mail:  ipm_cace@set.rn.gov.br.  Confira aqui a tabela com o IPM definitivo a ser
utilizado  para  entrega  da  quota-parte  que  os  municípios  do  Rio  Grande  do  Norte
receberão de repasses de ICMS em 2022.

Os índices percentuais definitivos são relativos à parcela de 25% do volume arrecadado do 
tributo e serão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 30 de outubro de 2021.

Os índices foram calculados com base no Valor Adicionado Fiscal (VAF) apurado nos anos de 
2019 e 2020. O VAF do ano de 2020 foi estabelecido com base nas informações obtidas através
dos documentos fiscais presentes nos arquivos da Escrituração Fiscal Digital (EFD) dos 
contribuintes pertencentes ao regime normal de apuração e das declarações dos contribuintes
optantes do Simples Nacional. A relação pode ser conferida no site www.set.rn.gov.br/, na 
seção legislação.
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