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1 Introdução12

São três os impostos cobrados pelos municípios no Brasil: i) o imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana (IPTU); ii) o imposto sobre a trans-
missão “intervivos” de bens imóveis (ITBI); e, por fim, iii) o imposto sobre 
serviços de qualquer natureza (ISS). De acordo com estimativa da Secretaria 
da Receita Federal (2020), a arrecadação total destes impostos em 2018 foi de 
R$ 116,6 bilhões, ou 5,1% da carga tributária total do país naquele ano (Brasil, 
2020). Além de relativamente baixa,3 a arrecadação dos impostos municipais 
é extremamente desigual no Brasil, com os municípios maiores respondendo 
por parcela desproporcionalmente alta da arrecadação total.4 Ambos os fatos 
têm implicações importantes para o financiamento das políticas públicas no 
país. Apenas para citar o exemplo mais óbvio, as receitas de IPTU, ITBI e 
ISS – incluindo eventuais multas e juros e receitas derivadas de pagamentos 
atrasados destes impostos – entram no cálculo dos gastos mínimos constitu-
cionais em saúde e educação públicas de cada município. 

O baixo esforço fiscal dos municípios brasileiros tem sido objeto de vários 
estudos ao longo dos anos. Utilizando dados dos anos 1970 aos anos 1990, 
Cossio (1998, p. 77), por exemplo, concluiu que “os governos locais das 
regiões menos desenvolvidas tiveram um desempenho deficiente na arreca-
dação de seus tributos” no período analisado. Na mesma linha, Orair e Alen-
car (2010) estimaram em 41% o percentual de municípios brasileiros que 
apresentaram esforço fiscal abaixo da média nacional e em 28% o ganho da 
arrecadação tributária destes municípios caso se adequassem ao esforço fiscal 
médio do país. Siqueira et al. (2016), por seu turno, estimaram que apenas 
35% dos municípios pernambucanos possuem índices de esforço tributário 
superiores à média estadual. Mais recentemente, com a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) no 188/2019,5 o tema da baixa arrecadação dos im-

1. Os autores gostariam de agradecer a Marco Antonio F. de H. Cavalcanti e aos participantes do seminário do Ipea-RJ por diversos 
comentários pertinentes sobre o texto. Todos os erros remanescentes são de responsabilidade dos autores, entretanto.
2. A base de dados apresentada nesta nota está disponível para download no link: <http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/
wp-content/uploads/2020/07/Base_Receitas_Municipais.xlsx>.
3. Na comparação com os impostos estaduais e federais.
4. Apenas para tomar um exemplo, em 2018 a arrecadação conjunta do IPTU, do ITBI e do ISS nos municípios de São Paulo (R$ 
26,2 bilhões), Rio de Janeiro (R$9,4 bilhões) e Belo Horizonte (R$3 bilhões) correspondeu a um terço do total nacional supracitado.   
5. Assinada, diga-se, por 33 senadores da República, a saber: Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), Juíza Selma (PODEMOS/MT), 
Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), Mailza Gomes (PP/AC), Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Arolde de Oliveira (PSD/
RJ), Simone Tebet (MDB/MS), Carlos Viana (PSD/MG), Chico Rodrigues (DEM/RR), Ciro Nogueira (PP/PI), Confúcio Moura 
(MDB/RO), Dário Berger (MDB/SC), Eduardo Braga (MDB/AM), Eduardo Girão (PODEMOS/CE), Eduardo Gomes (MDB/
TO), Esperidião Amin (PP/SC), Jorginho Mello (PL/SC), Lasier Martins (PODEMOS/RS), Luis Carlos Heinze (PP/RS), Luiz do 
Carmo (MDB/GO), Marcio Bittar (MDB/AC), Marcos do Val (PODEMOS/ES), Mecias de Jesus (REPUBLICANOS/RR), Nel-
sinho Trad (PSD/MS), Omar Aziz (PSD/AM), Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR), Otto Alencar (PSD/BA), Plínio Valério 
(PSDB/AM), Rodrigo Pacheco (DEM/MG), Tasso Jereissati (PSDB/CE), Telmário Mota (PROS/RR), Wellington Fagundes (PL/
MT) e Zequinha Marinho (PSC/PA).

http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2020/07/Base_Receitas_Municipais.xlsx
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2020/07/Base_Receitas_Municipais.xlsx
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postos municipais no Brasil voltou à baila. Isso porque a proposta prevê a ex-
tinção, por “insustentabilidade financeira”, dos municípios com menos de 5 mil 
habitantes e com arrecadação conjunta do IPTU, ISS e ITBI inferior a 10% das 
respectivas receitas totais.6 

Não é fácil, entretanto, precisar quanto cada um dos 5.568 municípios brasileiros 
arrecada com o IPTU, o ISS e o ITBI a cada ano. São dois os motivos para isso. O 
primeiro deles é que coexistem no Brasil pelo menos três bases de dados oficiais 
com informações frequentemente discrepantes sobre as referidas arrecadações: 
i) o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), de 
responsabilidade do Ministério da Saúde; ii) o Sistema de Informações sobre Or-
çamentos Públicos em Educação (SIOPE), de responsabilidade do Ministério da 
Educação; e iii) o banco de dados Finanças do Brasil: Dados Contábeis dos Muni-
cípios (Finbra), de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do 
Ministério da Economia. O segundo deles é que as três bases apresentam centenas 
de dados faltantes todos os anos. 

Esta Nota Técnica tem como objetivo contribuir para a literatura que tem se debru-
çado sobre o tema do baixo esforço fiscal dos municípios brasileiros, construindo 
séries históricas para a arrecadação anual, por município, de cada um dos três 
tributos municipais supracitados no período 2003-2019, para o qual informações 
de melhor qualidade estão disponíveis. As estimativas apresentadas procuram le-
var sistematicamente em consideração todos os dados das três bases supracitadas7 
– identificando, sempre que possível, as origens de eventuais discrepâncias e res-
tringindo imputações apenas aos casos nos quais dados não estão disponíveis em 
nenhuma das bases ou são de qualidade muito questionável. 

Um subproduto dos dados apresentados neste estudo é que estes permitem que se 
estime a quantidade de municípios potencialmente afetados pela PEC no 188/2019. 
Para esse fim são apresentadas séries históricas também para as receitas totais de 
cada município no período em questão. 

Este texto conta com seis seções, incluindo esta introdução. A segunda seção de-
talha a natureza dos dados do SIOPS, SIOPE e Finbra. A terceira, mais técnica, 
apresenta uma metodologia para lidar com os problemas existentes nesses dados. 
O leitor não interessado em detalhes técnicos pode, portanto, ir diretamente para 
a quarta seção, que apresenta as estimativas propriamente ditas. A quinta discute 
os municípios que teoricamente seriam extintos caso a cláusula de sustentabilidade 
fiscal proposta na PEC no 188/2019 estivesse em vigor no período 2015-2019. 
Por fim, a sexta e última seção resume os principais achados das seções anteriores. 
Apêndices técnicos ao final do texto descrevem em maior detalhe as características 

6. A proposta aparece no artigo sexto da PEC no 188/2019, que propõe acrescentar ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
um artigo prevendo que “a sustentabilidade financeira” dos municípios de menos de 5 mil habitantes deverá ser “(...) atestada mediante a 
comprovação de que o respectivo produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 15 6 da Constituição Federal corresponde a, 
no mínimo, dez por cento da sua receita”. Na justificação da proposta, entretanto, deixa-se claro que o conceito de receita que se tem em 
mente é o de receita “total” – que, teoricamente, inclui receitas correntes e de capital. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/
atividade/materias/-/materia/139704>.
7. Nesse sentido, este trabalho difere da maior parte da literatura, que tende a se basear apenas na base Finbra. Ver, por exemplo, Orair et al. 
(2011). 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139704
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139704
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dos dados primários e os procedimentos de detecção de observações aberrantes 
(outliers) utilizados neste trabalho, além de listar os municípios criados durante o 
período coberto nesse texto.

Antecipando nossas conclusões, os dados indicam que tanto a arrecadação dos im-
postos municipais quanto as receitas totais dos municípios tiveram picos históricos 
em 2019, atingindo R$ 135,2 bilhões e R$ 745,3 bilhões, respectivamente, a preços 
de maio de 2020. Ambos os valores são perto de 8% superiores ao pico prévio de 
arrecadação verificado em 2014, antes, portanto, da recessão de 2015-2016. Os 
dados indicam, ainda, que 1.193 dos 1.252 municípios brasileiros com menos de 
5 mil habitantes em 2019, de acordo com IBGE (2019), tiveram arrecadações de 
impostos municipais abaixo de 10% das respectivas receitas totais em todos os 
anos de 2015 até 2019. 

2 Três termômetros imprecisos para os mesmos pacientes: os 
dados do SIOPS, do SIOPE e da base finbra para a arrecadação 
do IPTU, do ISS e do ITBI e para a receita total dos municípios

A coexistência de três bases de dados oficiais com um conjunto grande de infor-
mações teoricamente redundantes talvez surpreenda o leitor pouco familiarizado 
com a institucionalidade das finanças públicas brasileiras. Na prática, essa coexis-
tência ocorre porque as três bases foram criadas por órgãos de governo diferentes 
para fins distintos e porque os esforços de centralização/padronização até agora 
– embora significativos – foram insuficientes para viabilizar a geração de dados 
consistentes entre elas. 

Historicamente, o SIOPS foi criado no bojo das discussões da Emenda Consti-
tucional (EC) no 29/2000 – que instituiu mínimos constitucionais para os gastos 
em ações e serviços públicos em saúde por ente federado – para satisfazer a “(...) 
indispensável necessidade de um preciso conhecimento dos recursos que vêm sen-
do efetivamente aplicados [na área de saúde] por cada uma das esferas de governo 
e sobretudo da origem destes recursos (...)”.8 O SIOPE nasceu anos depois – ex-
plicitamente baseado no SIOPS,9 diga-se – no contexto análogo das discussões 
da EC no 53/2006, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB). Entre os objetivos explícitos do SIOPE constavam: 
i) “gerar base de dados nacional detalhada e confiável sobre a aplicação da receita 
vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino”; e ii) “assegurar trans-
parência, publicidade e efetividade ao controle público da aplicação constitucional 
mínima em educação”.10 Por fim, o Finbra é um “banco de dados formado pelas 
informações das declarações recebidas pelo Tesouro Nacional por determinação 
da Lei Complementar no 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF” (Bra-
sil, 2019). 

8. Disponível em: <http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/PORTARIA%20INTERMINISTERIAL%20529.pdf>.
9. Desde 2009, os manuais do SIOPE repetem anualmente que “O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), 
pelos resultados positivos obtidos em seus dez anos de existência, serviu de referência para que o Ministério da Educação/Inep/FNDE de-
senvolvessem um sistema específico de captação de dados e informações de natureza orçamentária, financeira e de produção de indicadores 
educacionais [o SIOPE].” (Brasil, 2010).
10. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4025-portaria-mec-n%-
C2%BA-6,-de-20-de-junho-de-2006>.

http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/PORTARIA%20INTERMINISTERIAL%20529.pdf
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4025-portaria-me
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4025-portaria-me
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O fato de as bases supracitadas terem sido elaboradas para fins distintos por ti-
mes diferentes não implica que esforços de uniformização não tenham sido feitos. 
Desde a criação do SIOPE, por exemplo, os responsáveis pelo preenchimento das 
informações em cada município têm a opção de importarem os dados de receita já 
reportados no SIOPS. Mudanças no grau de detalhamento das três bases também 
foram frequentes ao longo do tempo, seguindo em grande medida as normas con-
tábeis previstas nas várias edições dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico, de responsabilidade da STN. Registre-se, ainda, a louvável iniciativa da STN 
de criar as matrizes de saldos contábeis (MSCs), com o objetivo de coletar todos 
os registros contábeis de cada município em uma única base. O preenchimento 
dos dados das MSCs somente se tornou obrigatório para os municípios em 2019, 
entretanto, inviabilizando o uso dessa última base para os propósitos deste texto. 

A despeito destes e de outros esforços de uniformização/padronização, o fato é 
que divergências entre os dados reportados nas três bases persistiram ao longo 
de todo o período analisado neste texto. Antes de discutir como lidar com essas 
divergências, entretanto, cabe explicitar os dados disponíveis nas várias bases sobre 
cada um dos três impostos municipais no período em questão.  

QUADRO 1
Informações disponíveis no SIOPS, no SIOPE e no Finbra sobre a arrecadação dos impostos municipais (2003-
2019)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 

Base/anos Códigos e descrições das informações disponíveis 

Finbra 
2003-2008 

1.1.12.02.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 
1.1.12.08.00 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI 
1.1.13.05.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 
1.9.10.00.00 - Multas e Juros de Mora 
1.9.30.00.00 - Receita da Dívida Ativa 

Finbra 
2009 

Mantém as contas anteriores mas permite a abertura da rubrica 1.9.30.00.00 em: 
1.9.31.00.00 - Receita da Dívida Ativa Tributária 
1.9.32.00.00 - Receita da Dívida Ativa Não Tributária 

Finbra 2010-
2014 

Mantém as contas anteriores mas permite a abertura da rubrica 1.9.10.00.00 em: 
1.9.11.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 
1.9.12.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições 
1.9.13.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 
1.9.14.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições 
1.9.15.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas 
1.9.18.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 

Finbra 2015-
2017 

Mantém as contas anteriores mas permite a abertura, por tributo, das rubricas 
1.9.11.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 
1.9.13.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 

Finbra 2018-
2019 

Seguindo a Portaria Interministerial no 1 de 14/06/2018, os códigos mudam e os valores dos impostos municipais passam a 
ser divulgados brutos de multas e juros e das receitas da dívida ativa. 
1.1.1.8.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
1.1.1.8.01.4.0 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 
1.1.1.8.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
1.1.1.8.02.4.0 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza 

SIOPS 
2003/2019 e 

SIOPE 
2008/2019 

1112020000 - IPTU 
1112080000 - ITBI 
1113050000 - ISS 
1911380000 - Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 
1911390000 - Multas e Juros de Mora sobre o ITBI 
1911400000 - Multas e Juros de Mora do ISS 
1913110000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU 
1913120000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI 
1913130000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS 
1931110000 - Receita da Dívida Ativa do IPTU 
1931120000 - Receita da Dívida Ativa do ITBI 
1931130000 - Receita da Dívida Ativa do ISS 
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Os dados do SIOPS e do SIOPE incluem todos os anos informações sobre a 
arrecadação em cada exercício contábil: i) do principal de cada imposto (isto é, a 
arrecadação do imposto devido no exercício contábil em questão); ii) de multas e 
juros eventualmente incorridos sobre o principal de cada imposto; iii) da dívida ati-
va de cada imposto (isto é, a arrecadação de impostos devidos e não pagos em anos 
anteriores ao do exercício contábil em questão); e iv) sobre a arrecadação de multas 
e juros eventualmente incorridos sobre a dívida ativa de cada tributo. Registre-se, 
entretanto, que os dados do SIOPE só estão disponíveis a partir de 2008, enquanto 
os dados do SIOPS estão disponíveis nesse formato desde 2003. No Finbra, to-
davia, essas informações só estão disponíveis no triênio 2015-2017. Entre 2003 e 
2008, o Finbra trazia informações apenas sobre o total das multas e juros de mora 
e das receitas de dívida ativa arrecadados por cada município, incluindo em ambos 
os casos valores relativos a questões não tributárias. Entre 2009 e 2014, o Finbra 
possibilitou a desagregação das receitas da dívida ativa em tributária e não tributá-
ria. Entre 2010 e 2014, o Finbra possibilitou a desagregação das receitas de multas 
e juros em tributárias e não tributárias e a desagregação das tributárias em multas e 
juros sobre o principal e sobre a dívida ativa. Por fim, após 2018, o Finbra passou 
a apresentar os dados da arrecadação de cada imposto, incluindo receitas da dívida 
ativa e multas e juros sobre o principal e a dívida ativa (quadro 1). 

Para os propósitos deste texto, são duas as implicações das constantes mudanças 
conceituais nos dados reportados no Finbra. A primeira é que, teoricamente pelo 
menos, os valores do Finbra para a arrecadação conjunta dos impostos municipais 
tendem a ser maiores que os do SIOPS/SIOPE até 2014. Com efeito, nesses anos, 
a arrecadação conjunta dos impostos municipais de cada município só pode ser 
estimada no Finbra pela soma das arrecadações dos principais de cada imposto 
e do total de multas e juros (tributárias quando essa distinção é possível) e das 
receitas de dívida ativa (tributárias quando essa distinção é possível) do município 
em questão. Ocorre que os valores das multas e juros e das receitas da dívida ativa 
reportados no Finbra incluem valores não tributários até 2009 e valores associados 
a contribuições previdenciárias de servidores públicos ao longo de todo o período 
2003-2014. 

A segunda implicação é que os dados do Finbra até 2014 não permitem, a rigor, 
a estimação da arrecadação de cada imposto em cada município. É natural definir 
a arrecadação, por exemplo, do IPTU em um dado município em um dado ano 
como a soma das arrecadações do principal, da dívida ativa e de todas as multas e 
juros incidentes sobre o IPTU naquele município no ano em questão.11 Ocorre que 
isso não é possível se os dados de multas e juros e da receita da dívida ativa não 
estão desagregados por imposto. Daí que, até 2014, é possível comparar apenas 
os dados sobre a arrecadação do principal do IPTU, ISS e ITBI das três bases;  a 
soma dos dados das receitas das dívidas ativas dos três impostos municipais no 
SIOPS e no SIOPE com os dados da receita da dívida ativa total (até 2008) e da 
dívida ativa tributária (de 2009-2014) no Finbra; e  a soma dos dados das receitas 

11. Como, aliás, se tornou a prática corrente no Finbra a partir de 2018. 
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TABELA 1
Exemplificando a comparabilidade das três bases até 2014

TABELA 2
Exemplificando a comparabilidade das três bases (2018)

Fonte: Finbra, SIOPE e SIOPS.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

Fonte: Finbra, SIOPE e SIOPS.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

Vilhena, Rondônia, exercício de 2010 (R$ nominais) 
Rubrica SIOPS SIOPE Finbra 
Principal – IPTU 2.734.327 671.143 2.734.327 
Principal – ITBI 1.494.655 1.494.655 1.494.655 
Principal – ISS 6.403.226 6.403.226 6.403.226 
Multas e juros – principal IPTU 18.714 18.714 

206.979 

Multas e juros – principal ITBI 0/ND 0/ND 
Multas e juros – principal ISS 25.446 25.446 
Multas e juros – dívida ativa – IPTU 55.099 66.273 
Multas e juros – dívida ativa – ITBI 0/ND 0/ND 
Multas e juros – dívida ativa – ISS 7.138 7.138 
Dívida ativa – IPTU 713.496 713.496 

1.586.044 Dívida ativa – Principal ITBI 0/ND 0/ND 
Dívida ativa – ISS 713.289 713.289 
Receita total IPTU, ISS e ITBI 12.165.390 10.113.379 12.425.231 

Imperatriz, Maranhão, exercício de 2018 (R$ nominais) 
Rubrica SIOPS SIOPE Finbra 
Principal – IPTU 8.820.842 8.820.842 

9.916.832 
Multas e juros – principal IPTU 0/ND 0/ND 
Multas e juros – dívida ativa – IPTU 664.087 664.087 
Dívida ativa – IPTU 431.903 431.903 
Principal – ITBI 5.512.239 5.512.239 

5.512.740 
Multas e juros – principal ITBI 501 501 
Multas e juros – dívida ativa – ITBI 0/ND 0/ND 
Dívida ativa – ITBI 0/ND 0/ND 
Principal – ISS 48.417.004 48.417.004 

55.255.865 Multas e juros – principal ISS 131.576 131.576 
Multas e juros – dívida ativa – ISS 579.629 579.629 
Dívida ativa – ISS 6.127.655 6.127.655 
Receita total IPTU, ISS e ITBI 70.685.437 70.685.437 70.685.437 

 

de multas e juros sobre o principal e sobre a dívida ativa dos três impostos muni-
cipais no SIOPS e no SIOPE com os dados das receitas totais com multas e juros 
(até 2009) e com multas e juros sobre tributos e sobre a dívida ativa de tributos (de 
2010 até 2014) no Finbra. A tabela 1 mostra um exemplo de comparação desse 
tipo. De 2015 a 2017, todavia, a comparabilidade entre as três bases é perfeita. E, 
finalmente, a partir de 2018, apenas as somas dos dados do principal, da dívida 
ativa e da arrecadação de multas e juros sobre o principal e da dívida ativa de cada 
imposto podem ser comparados nas três bases. A tabela 2 mostra um exemplo de 
comparação desse tipo.

O problema da comparabilidade entre as bases é menos pronunciado, felizmente, 
no que toca ao cálculo das receitas totais – isto é, a soma das receitas correntes e 
de capital – de cada município. Isso porque em todas as bases e anos existem rubri-
cas para as receitas correntes totais e para as receitas de capital totais. Registre-se, 
entretanto, que, até 2006, nenhuma das bases discriminava as chamadas receitas 
intraorçamentárias – isto é, recebidas por um órgão da prefeitura de algum outro 
órgão da prefeitura –, o que gera um pequeno viés de sobrestimação nos dados no 
período 2003-2006, principalmente nos municípios maiores. Registre-se, por fim, 
que o conceito de receita utilizado nesse texto é o de “realizada bruta” – isto é, a 
receita efetivamente auferida por cada município em cada ano, antes de quaisquer 
deduções. 
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Esclarecido o grau de comparabilidade entre os dados da arrecadação dos im-
postos municipais reportados no SIOPS, no SIOPE e no Finbra, cumpre agora 
explicitar os problemas em cada uma das bases quando tomadas individualmente 
– contextualizando, deste modo, a opção deste texto pela utilização conjunta das 
três bases. São basicamente dois esses problemas: dados faltantes e discrepâncias 
entre as bases. 

A tabela 3 mostra os dados faltantes ou com valores zerados para a arrecadação 
dos três impostos municipais em 2018 nas três bases utilizadas neste texto.12 Resta 
claro que a arrecadação sobre o principal dos três impostos municipais deve sem-
pre ser positiva em todos os municípios em todas as bases e anos. Já a arrecadação 
com o principal da dívida ativa e/ou com multas e juros em geral pode perfeita-
mente ser zero em muitos municípios/anos. Os dados da tabela 3 permitem, por-
tanto, a conclusão de que há centenas de municípios com dados faltantes em todas 
as bases em 2018.

Analogamente, as receitas correntes devem ser sempre positivas em todos os mu-
nicípios/anos, mas é possível que as receitas de capital sejam zero em vários mu-
nicípios/anos. E, de fato, os dados da tabela 4 permitem a conclusão de que o 
número de observações nulas ou faltantes das receitas correntes é menor do que 
o das receitas de capital. O apêndice A reporta as contagens de municípios com 
dados nulos ou faltantes para todas as variáveis e anos cobertos nesse texto. 

Passando agora às discrepâncias entre as bases, a tabela 5 mostra os valores re-
portados pelas três bases para o IPTU em 2018 em municípios selecionados. No 
primeiro exemplo, os valores reportados nas três bases são significativamente dife-
rentes entre si. Nos outros três, uma das bases apresenta valores discrepantes em 

12. No SIOPS e no Finbra, dados faltantes e iguais a zero são indistinguíveis. A coluna “total” na tabela 3 indica municípios com dados 
faltantes para o principal, as multas e juros e a receita da dívida ativa. 

TABELA 3
Municípios com dados faltantes ou zerados sobre os impostos municipais no SIOPS, SIOPE e Finbra (2018)

Fonte: SIOPE, SIOPS e Finbra.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 Principal Multas e juros sem o 
principal Dívida ativa Multas e juros sem a dívida 

ativa Total 

IPTU-SIOPS 216 3121 3286 2792 200 
IPTU-SIOPE 190 3289 3385 2955 190 
IPTU-FINBRA Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 451 
ITBI-SIOPS 278 4787 5218 5133 263 
ITBI-SIOPE 195 4865 5254 5182 195 
ITBI-FINBRA Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 524 
ISS-SIOPS 70 3418 3761 3468 58 
ISS-SIOPE 187 3500 3810 3597 187 
ISS-FINBRA Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 541 

 

TABELA 4
Municípios com dados faltantes ou zerados para as receitas correntes e de capital no SIOPS, SIOPE e Finbra 
(2018)

Fonte: SIOPE, SIOPS e Finbra.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 Receita corrente Receita de capital 
SIOPS 1 287 
SIOPE 186 418 
FINBRA 108 424 
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TABELA 5
Exemplos selecionados de discrepâncias entre os valores reportados nas três bases no exercício de 2018 
(Em R$ nominais)

Fonte: Finbra, SIOPE e SIOPS.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea

 

Cambira, Paraná SIOPS SIOPE Finbra 
Principal – IPTU 187.737 220.814 Não se aplica 
Multas e juros – principal IPTU 3.426 0/ND Não se aplica 
Multas e juros – dívida ativa – IPTU 21.173 0/ND Não se aplica 
Dívida ativa – IPTU 443.757 0/ND Não se aplica 
Total – IPTU  656.093 220.814 407.903 
Itapaci, Goiás SIOPS SIOPE Finbra 
Principal – IPTU 1.212.869 1.274.101 Não se aplica 
Multas e juros – principal IPTU 0/ND 0/ND Não se aplica 
Multas e juros – dívida ativa – IPTU 0/ND 0/ND Não se aplica 
Dívida ativa – IPTU 921.467 0/ND Não se aplica 
Total – IPTU  2.134.336 1.274.101 2.134.336 
Capistrano, Ceará SIOPS SIOPE Finbra 
Principal – IPTU 17.666 17.666 Não se aplica 
Multas e juros – principal IPTU 0/ND 0/ND Não se aplica 
Multas e juros – dívida ativa – IPTU 0/ND 0/ND Não se aplica 
Dívida ativa – IPTU 0/ND 0/ND Não se aplica 
Total – IPTU  17.666 17.666 37.250 
São Lourenço, Minas Gerais SIOPS SIOPE Finbra 
Principal – IPTU 3.512.142 8.467.926 Não se aplica 
Multas e juros – principal IPTU 0/ND 187.158 Não se aplica 
Multas e juros – dívida ativa – IPTU 0/ND 0/ND Não se aplica 
Dívida ativa – IPTU 0/ND 2.908.293 Não se aplica 
Total – IPTU  3.512.142 11.563.377 11.563.377 

QUADRO 2
Procedimentos para construção da BU nos casos em que o valor da variável em questão é necessariamente maior 
que zero

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

2003-2007 (dados disponíveis apenas para SIOPS e Finbra) 
Informações disponíveis 

(em qualquer ordem) Decisão 
Base 1 Base 2 

- - Informação faltante na BU 
X - A informação disponível é incluída na BU 

X X Se consistentes entre si, a média dos valores é incluída na BU. Se não consistentes, não é possível 
saber qual informação é de boa qualidade, e na BU é incluído um missing 

2008-2019 (dados disponíveis para as três bases) 
Informações disponíveis 

(em qualquer ordem) Decisão 
Base 1 Base 2 Base 3 

- - - Informação faltante na BU 
X - - A informação disponível é incluída na  BU 

X X - Se consistentes entre si, a média dos valores é incluída na BU. Se não consistentes, não é possível 
saber qual informação é de boa qualidade, e na BU é incluído um missing. 

X X X 
Se as três são consistentes, incluímos a média das três. Se duas bases são consistentes entre si, mas 
não a terceira, a média das duas é incluída na BU. Se não há ao menos um par de bases consistentes, 
na BU é incluído um missing 

 

relação às demais. Discrepâncias de ambos os tipos são recorrentes em todos os 
anos cobertos neste texto. 

3  Construindo estimativas da arrecadação anual, por municí-
pio e imposto, a partir dos dados primários disponíveis

A coexistência de três bases de dados oficiais distintas e com informações fre-
quentemente discrepantes ou faltantes para as variáveis tratadas neste texto coloca 
o problema de como tratar as informações disponíveis de maneira ótima. A abor-
dagem geral para esse problema proposta aqui baseia-se na construção de uma 
base dita única (de agora em diante, BU) para cada variável de interesse a partir da 
consolidação das informações das três bases utilizadas neste texto. As informações 
contidas na BU, por sua vez, dependem da natureza da variável em questão. 
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Com efeito, é importante para os nossos propósitos diferenciar entre variáveis 
cujos valores são necessariamente maiores que zero e variáveis cujos valores po-
dem ser iguais a zero. Isso ocorre por dois motivos. O primeiro é que as bases 
Finbra e SIOPS não diferenciam entre dados com valor igual a zero e dados fal-
tantes – o que impossibilita a identificação dos dados faltantes nas variáveis cujos 
valores podem ser zero, mas não cria maiores problemas interpretativos no caso 
das variáveis com valores necessariamente maiores que zero. O segundo é que 
as variáveis com valores necessariamente maiores que zero usualmente seguem 
uma tendência ao longo do tempo, ainda que esta última eventualmente possa 
sofrer quebras estruturais ou ser impactada por choques. No linguajar das séries 
temporais, os processos geradores dessas séries podem, muitas vezes, ser aproxi-
mados por processos autorregressivos com raízes unitárias ou próximas de 1. Já 
as variáveis cujos valores podem ser zero tendem a exibir comportamento bem 
mais errático ao longo do tempo. No linguajar das séries temporais, o componente 
autorregressivo dessas séries tende a ser nulo ou muito pequeno. 

No caso de variáveis com valores necessariamente diferentes de zero – como por 
exemplo, a arrecadação total de cada um dos três impostos municipais ou a receita 
corrente de um dado município em um dado ano –, o processo de construção das 
BUs neste texto seguiu os procedimentos descritos no quadro 2.  

Se, por exemplo, as três bases reportam valores compatíveis para uma dada variável 
em um dado ano, então é intuitivo incluir a média destes valores na BU do municí-
pio/ano em questão. O mesmo ocorre se duas bases reportam valores compatíveis 
entre si para uma dada variável/ano e a terceira base não reporta informação sobre 
a variável/ano em questão. Se, no entanto, apenas uma base reporta valores para 
uma dada variável/ano, também parece natural incluir essa variável na BU. Por fim, 
se nenhuma base reporta valores para uma dada variável/ano, essa informação é 
tida como faltante também na BU. Dois valores X e Y são tidos como compatíveis 
neste estudo se X é até 15% maior ou menor que Y.13 

As discrepâncias entre as bases são resolvidas no quadro 2 da seguinte maneira: 
nos casos em que uma base reporta variáveis discrepantes em relação às outras 
duas, inclui-se na BU a média dos valores reportados nas duas bases com dados 
compatíveis. Nos casos em que as três bases reportam valores não nulos e  in-
compatíveis entre si para uma dada variável/ano, então o valor dessa variável/ano 
é suposto uma informação faltante na BU. Nos casos em que apenas duas bases 
reportam dados não nulos e incompatíveis entre si para uma dada variável/ano, 
então o valor dessa variável/ano é suposto uma informação faltante na BU. 

Os dados da tabela 6 exemplificam a construção da BU para as receitas correntes 
do município de Piraquê, Tocantins. Os dados em vermelho denotam as informa-
ções tidas como incompatíveis com as demais.

13. Ou seja, a BU é formada para cada ano isoladamente. A autocorrelação supostamente existente nas séries temporais das variáveis com 
valores necessariamente maiores que zero é utilizada somente no processo de imputação dos dados faltantes da BU dessas variáveis.  
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TABELA 7
Abaetetuba, Pará: criação da BU das receitas de capital
(Em R$ milhões nominais)

 Fonte: SIOPS, SIOPE, Finbra (vários anos).
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
SIOPS 0,22 1,48 0,31 1,63 2,86 7,12 0,00 1,20 
FINBRA 0,22 1,48 0,31 1,63 2,37 7,12 0,00 1,20 
SIOPE ND ND ND ND ND 7,12 0,00 1,20 
BU 0,22 1,48 0,31 1,63 2,62 7,12 0,00 1,20 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
SIOPS 3,17 4,02 3,63 10,54 3,35 3,26 1,81 0,00 5,81 
FINBRA 3,09 3,94 3,63 10,54 3,35 3,37 0,00 0,00 0,00 
SIOPE 3,09 3,94 3,63 10,54 3,35 3,37 0,00 0,00 0,00 
BU 3,12 3,97 3,63 10,54 3,35 3,33 1,81 0,00 5,81 

 

Se o valor da variável em questão puder ser igual a zero – como, por exemplo, a 
arrecadação do principal da dívida ativa de um dado imposto ou a receita de capital 
de um dado município –, o procedimento é similar ao reportado no quadro 2, com 
a diferença de que informações faltantes nas bases primárias são sempre supostas 
iguais a zero e que discrepâncias não passíveis de solução pela regra da maioria são 
sempre resolvidas pela média das observações discrepantes não nulas (ver quadro 
3). A opção pelo uso das médias nesse último caso se deve à constatação de que 
o comportamento errático dessas variáveis ao longo do tempo torna os proce-
dimentos de imputação bem menos precisos do que no caso das variáveis cujos 
valores são necessariamente maiores que zero. Os dados da tabela 7 exemplificam 
a construção da BU para as receitas de capital do município de Abaetetuba, Pará.  

TABELA 6
Piraquê, Tocantins: criação da BU das receitas correntes 
(Em R$ milhões nominais)

 Fonte: SIOPS, SIOPE, Finbra (vários anos).
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
SIOPS 3,57 3,99 5,1 4,9 5,59 6,4 6,36 6,62 
FINBRA 3,57 3,99 5,1 4,9 5,59 6,4 6,36 6,62 
SIOPE ND ND ND ND ND 6,5 6,36 6,62 
BU 3,57 3,99 5,1 4,9 5,59 6,43 6,36 6,62 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
SIOPS 9,46 8,42 8,78 13,09 9,39 10,41 12,33 11,24 14,1 
FINBRA 7,07 7,07 8,80 13,03 ND 11,20 12,38 12,83 12,36 
SIOPE 9,31 8,38 8,78 13,11 9,33 15,20 13,89 0/ND 0/ND 
BU 9,38 8,40 8,79 13,08 9,36 10,81 12,87 12,04 13,23 

QUADRO 3
Procedimentos para construção da BU nos casos em que a variável pode ser zero

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

2003-2007 (dados disponíveis apenas para SIOPS e Finbra) 
Configuração 
 (em qualquer ordem) Decisão 
Base 1 Base 2 

- - É atribuído o valor zero na BU 
X - A informação disponível é incluída na BU 
X X A média dos valores é incluída na BU, sejam eles consistentes ou não 

2008-2019 (dados disponíveis para as três bases) 
Informações disponíveis 
 (em qualquer ordem) Decisão 
Base 1 Base 2 Base 3 

- - - É atribuído o valor zero na BU 
X - - A informação disponível é incluída na BU 

X X - A média dos valores é incluída na BU, sejam eles consistentes ou não 

X X X 
A média dos valores não nulos é incluída na BU caso sejam todos os três inconsistentes entre si. Se 
apenas um for inconsistente em relação aos demais, considera-se a média dos valores 
consistentes. 
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GRÁFICO 1
Palestina, Alagoas: resultado da imputação dos dados 
faltantes das receitas correntes 
(Em R$ milhões de maio/2020)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 2
Graça Aranha, Maranhão: imputação de outliers não 
validados nos dados das receitas correntes 
(Em R$ milhões de maio/2020)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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No caso das variáveis cujos valores podem ser zero, este texto considera os dados 
deflacionados das BUs como finais. No caso das variáveis com valores necessa-
riamente maiores que zero, os dados da BU são deflacionados e passam por três 
procedimentos adicionais. 

O primeiro desses procedimentos con-
siste em imputar os dados faltantes nas 
BUs (ditas primárias) por meio do pa-
cote ImputeTS em linguagem R (Moritz 
e Bartz-Beielstein, 2017). Mais precisa-
mente, utilizou-se aqui a opção na_ma 
do pacote em questão, que imputa os 
dados faltantes por meio do ajustamen-
to de modelos médias móveis aos dados 
disponíveis – procedimento esse que 
tira proveito da autocorrelação teorica-
mente presente nas séries relevantes. O 
gráfico 1 exemplifica o resultado deste 
procedimento para os dados das receitas 
correntes de Palestina, Alagoas, que tem dados faltantes em 2004, 2011 e 2012.

O segundo desses procedimentos con-
siste na detecção de observações aber-
rantes/ outliers (ver apêndice B) nas BUs 
primárias após as imputações supracita-
das. Claro está que o simples fato de um 
dado ser identificado como um outlier 
não significa necessariamente que este-
ja errado. É perfeitamente possível que 
algum item da arrecadação de um dado 
município em um dado ano tenha um 
crescimento fora do normal por conta 
de receitas não recorrentes, tais como as 
derivadas de ações judiciais, por exem-
plo. Nesse caso, entretanto, é de se espe-
rar que o crescimento fora do normal aconteça em pelo menos mais de uma das 
três bases utilizadas neste trabalho. Caso isso ocorra, considera-se aqui que o outlier 
em questão foi validado e o dado é mantido. Se o outlier em questão não puder ser 
validado – porque apenas uma base tem a informação sobre a variável/municí-
pio/ ano em questão –, a opção neste texto foi transformá-lo em uma observação 
faltante.14 As bases derivadas deste segundo procedimento são denominadas BUs 
secundárias.

O terceiro destes procedimentos consiste em imputar os dados faltantes nas BUs 
secundárias por meio da opção na_ma do pacote ImputeTS em linguagem R (Mo-

14. Um único caso de outlier foi ajustado de forma artesanal e mantido na base final mesmo sem ser confirmado por outra base. Após os 
procedimentos aplicados às diferentes bases, o município de Vitória do Xingú  no Pará apresentou valor para as receitas próprias superior ao 
valor das receitas totais em 2015, o que não faz sentido. O valor bruto sem tratamento da receita total do município não é inferior ao valor 
das receitas próprias deste último, e por isso foi mantido.  
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ritz e Bartz-Beielstein, 2017). O gráfico 2 exemplifica o resultado da aplicação 
conjunta do segundo e do terceiro procedimento aos dados de Graça Aranha, 
Maranhão.

Registre-se, por fim, que os dez municípios criados ao longo do período coberto 
neste estudo (apêndice C) tiveram que ser tratados de modo diferente dos demais 
municípios – um a um, de modo artesanal - por conta das respectivas séries serem 
mais curtas. 

3.1 Construindo estimativas, por município, da receita agregada dos 
três impostos municipais

Para a estimação da arrecadação agregada, por município, dos três impostos muni-
cipais, deve-se inicialmente criar BUs para os valores arrecadados com o principal 
do IPTU, o principal do ITBI, o principal do ISS, o principal da dívida ativa dos 
três impostos municipais, e as multas e juros sobre o principal e sobre a dívida ativa 
dos três impostos municipais. As três primeiras variáveis têm valores necessaria-
mente positivos em todos os municípios e anos. As duas últimas podem ter valores 
iguais a zero em determinados municípios e/ou anos. 

No caso das três variáveis cujos valores são necessariamente maiores que zero, BUs 
secundárias devem ser criadas e as imputações necessárias feitas, tal como descrito 
acima. Registre-se, entretanto, que pelos motivos discutidos na segunda parte deste 
texto, as BUs supracitadas só podem ser construídas no Finbra até 2017. 

Estimativas da arrecadação agregada, por município, dos três impostos municipais 
para o período 2003-2017 podem, então, ser construídas pela soma, por município, 
dos valores das BUs primárias do principal da dívida ativa e das multas e juros com 
os valores das BUs secundárias imputadas dos principais do IPTU, ISS e ITBI. Por 
conveniência, chamaremos a base resultante de base completa 2003-2017.

Em 2018 e 2019, BUs primárias devem ser criadas para as arrecadações totais 
(isto é, principal + dívida ativa + multas e juros sobre principal e dívida ativa) 
do IPTU, ISS e ITBI.  A base obtida com a soma, por município, dos valo-
res dessas BUs primárias deve, então, ser anexada à base completa 2003-2017. 
Por conveniência, chamaremos a base resultante de base primária 2003-2019. 
As estimativas finais para a arrecadação agregada, por município, dos três 
impostos municipais no período 2003-2019 podem, então, ser construí-
das por meio da imputação dos dados faltantes da base primária 2003-2019. 

3.2  Construindo estimativas, por município, das receitas municipais 
totais 

Para a estimação das receitas municipais totais, por município, deve-se inicialmente 
criar BUs para as receitas correntes e para as receitas de capital dos municípios. As 
receitas correntes dos municípios têm valores necessariamente positivos em todos 
os municípios e anos. As receitas de capital dos municípios podem ter valores 
iguais a zero em determinados municípios e/ou anos. 
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Os dados finais das receitas totais municipais para o período 2003-2019 podem, 
então, ser construídos pela soma, por município, dos valores da BU primária das 
receitas de capital municipais com os valores da BU secundária imputada das recei-
tas correntes municipais. 

3.3 Construindo estimativas, por imposto e município, da receita 
dos três impostos municipais

Dados para a arrecadação bruta (isto é, incluindo as receitas da dívida ativa e de 
multas e juros) de cada imposto municipal só estão disponíveis em todas as bases 
após 2015. Até 2014, como vimos, o Finbra não permitia a desagregação por im-
posto dos valores arrecadados com a dívida ativa e com multas e juros. Tal desa-
gregação era disponibilizada apenas no SIOPS e no SIOPE. Optou-se, assim, por 
desconsiderar os dados da arrecadação de multas e juros e com a dívida ativa do 
Finbra na construção das séries das receitas de cada imposto. 

Para o período até 2003-2017, os procedimentos para a construção de estimativas 
por município para a arrecadação bruta de cada um dos impostos municipais são 
essencialmente quatro. Em primeiro lugar, BUs secundárias imputadas para a ar-
recadação do principal de cada um dos tributos devem ser construídas tal como 
indicado na subseção 3.1. Em segundo lugar, BUs primárias para as arrecadações 
com o principal da dívida ativa e com multas e juros de cada um dos três impostos 
municipais devem ser construídas com base no SIOPS e no SIOPE. Em terceiro 
lugar, as referidas BUs primárias devem ser somadas às bases finais das arrecada-
ções do principal de cada um dos impostos. Por conveniência, chamaremos as três 
bases resultantes de bases primárias 2003-2017. 

Para 2018 e 2019, BUs primárias devem ser criadas para as arrecadações totais (isto 
é, principal + dívida ativa + multas e juros sobre principal e dívida ativa) do IPTU, 
ISS e ITBI. Tais bases devem, então, ser anexadas às bases primárias 2003-2017 
de cada um de seus respectivos impostos. Por conveniência chamaremos as bases 
resultantes de bases primárias 2003-2019 por imposto. Os dados finais para o pe-
ríodo 2003-2019 são obtidos pela imputação das bases primárias 2003-2019 por 
imposto resultantes dos dois primeiros procedimentos. 

4 Como se comportaram as receitas dos municípios no período 
2003-2019? 

As estimativas deste texto dão conta de que, seguindo o movimento da economia 
como um todo, a arrecadação dos impostos municipais cresceu consideravelmen-
te entre 2003 e 2014 – de fato, mais do que dobrou em termos reais (gráfico 3 e 
tabela 8) – e estagnou depois disso. O mesmo movimento geral caracterizou tam-
bém a dinâmica das receitas totais municipais (gráfico 3 e tabela 9) – ainda que o 
crescimento entre 2003 e 2014 nesse caso tenha sido um pouco menor. Os dados 
dão conta, ainda, que tanto as receitas totais dos três impostos municipais quanto 
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as receitas totais dos municípios se recuperaram significativamente em 2019, ul-
trapassando finalmente o pico verificado em 2014 (gráfico 3 e tabelas 8 e 9). Com 
efeito, as receitas municipais totais atingiram em 2019 o valor de R$ 745,3 bilhões 
a preços de maio de 2020, contra R$ 690 bilhões atingidos em 2014. Já as receitas 
dos três impostos municipais atingiram R$ 135,2 bilhões em 2019 na mesma me-
dida, contra R$ 125,5 bilhões em 2014. 

Os dados da tabela 8 desagregam a arrecadação total dos três impostos municipais 
por faixa populacional e mostram que a referida arrecadação cresceu em termos 
reais em todas as faixas entre 2014 e 2019. Os dados deixam claro, ainda, a enorme 
concentração da arrecadação dos impostos municipais no Brasil. Em 2019, por 
exemplo, estima-se que 96% de toda a arrecadação do IPTU, ISS e ITBI tenha 
ocorrido nos 1.772 municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes naquele 
ano (IBGE, 2019) – isto é, os 3.796 municípios abaixo de 20 mil habitantes soma-
dos teriam sido responsáveis por apenas 4% da arrecadação conjunta de IPTU, ISS 
e ITBI em 2019. 

GRÁFICO 3
Receitas municipais totais e receitas totais dos três impostos municipais (2003-2019) 
(Em R$ bilhões de mai/2020, deflacionados pelo IPCA)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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TABELA 8
Estimativas da arrecadação total dos três tributos municipais por faixa populacional 
(Em R$ bilhões de maio/2020)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Até 5 mil 0,26 0,28 0,3 0,34 0,41 0,47 0,48 0,61 0,65 
5-10 mil 0,5 0,54 0,58 0,68 0,76 0,84 0,9 1,06 1,13 
10-20 mil 1,17 1,26 1,39 1,58 1,78 1,93 2 2,28 2,53 
20-50 mil 2,8 3,06 3,34 3,79 4,31 4,61 4,96 5,74 6,18 
50-100 mil 3,25 3,51 3,68 4,13 4,7 5,1 5,28 5,99 6,58 
100-500 mil 12,86 14,34 14,95 16,28 18,19 19,85 20,81 23,57 25,94 
> 500 mil  33,53 36,64 39,02 43,8 47,97 50,14 51,56 58,53 63,85 
Total 54,37 59,63 63,26 70,6 78,13 82,94 85,99 97,79 106,87 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Δ% 2014-2019 
Até 5 mil 0,67 0,69 0,75 0,65 0,64 0,71 0,7 0,76 1,3% 
5-10 mil 1,19 1,27 1,38 1,28 1,27 1,33 1,43 1,47 6,5% 
10-20 mil 2,86 2,96 3,21 3,08 2,82 2,9 3,06 3,25 1,2% 
20-50 mil 6,61 6,99 7,54 7,24 6,87 7,09 7,57 8,13 7,8% 
50-100 mil 7,04 7,51 7,94 7,66 7,3 7,88 8,37 8,85 11,5% 
100-500 mil 27,91 29,48 30,66 29,55 27,82 29,66 31,32 32,69 6,6% 
> 500 mil  69,29 71,6 74,05 72,73 68,37 71,13 74,24 80,02 8,1% 
Total 115,58 120,51 125,53 122,18 115,08 120,7 126,7 135,17 7,7% 
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GRÁFICO 4
Receitas dos três impostos municipais, desagregadas 
por imposto (2003-2019) 
(Em R$ bilhões de mai/2020, deflacionados pelo IPCA)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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Registre-se que as receitas municipais totais – fortemente influenciadas por trans-
ferências federativas – são bem menos concentradas que as receitas dos impostos 
municipais. Em 2019, por exemplo, os 3.796 municípios abaixo de 20 mil habitan-
tes somados ficaram com 17% das receitas municipais totais (tabela 9) – contra 4% 
da respectiva parcela na arrecadação conjunta dos impostos municipais.

Desagregando arrecadação com impos-
tos municipais por imposto (gráfico 4, 
tabelas 10 a 12), tem-se que o desempe-
nho da arrecadação do IPTU – que cres-
ceu mais de 26% entre 2014 e 2019 – foi 
a causa básica do aumento da arrecada-
ção conjunta dos três impostos munici-
pais verificada em anos recentes. Com 
efeito, a arrecadação do ISS em 2019 foi 
apenas ligeiramente maior do que a veri-
ficada em 2014 e a arrecadação do ITBI 
em 2019 foi menor do que a verificada 
em 2014. Em tempos de crise, os muni-
cípios de todas as faixas populacionais 
aumentaram significativamente a carga tributária sobre o patrimônio – cuja base de 
incidência é menos atrelada à atividade econômica do que as dos demais impostos. 

TABELA 9
Estimativas das receitas municipais totais por faixa populacional 
(Em R$ bilhões de maio/2020)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Até 5 mil 11,6 12,7 14,1 15,4 17,0 19,9 19,1 20,9 22,6 
5-10 mil 15,0 16,6 18,1 19,9 21,8 25,4 24,5 27,3 29,3 
10-20 mil 27,2 30,1 32,9 36,3 40,1 46,9 45,9 51,3 56,0 
20-50 mil 43,0 47,7 51,8 57,7 64,1 74,9 74,0 82,4 89,8 
50-100 mil 29,6 32,9 35,5 39,1 44,0 50,6 50,1 55,5 61,0 
100-500 mil 79,5 87,5 92,9 101,8 111,5 127,8 126,8 141,3 152,8 
> 500 mil  119,0 129,1 133,8 143,6 155,9 172,9 172,9 195,9 205,6 
Total 325,0 356,5 378,9 413,9 454,4 518,3 513,2 574,6 617,1 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Δ% 2014-2019 
Até 5 mil 23,6 23,5 24,7 23,2 24,2 23,4 24,8 26,0 5,3% 
5-10 mil 31,0 30,7 32,3 30,8 31,6 30,8 32,8 34,4 6,4% 
10-20 mil 59,9 59,4 62,7 59,8 61,2 59,4 63,6 66,8 6,5% 
20-50 mil 96,0 95,6 100,9 97,0 98,3 97,0 104,0 110,4 9,4% 
50-100 mil 65,7 66,3 69,6 67,5 68,4 67,8 72,5 77,2 11% 
100-500 mil 165,2 165,8 172,5 166,3 165,7 167,1 175,8 189,3 9,8% 
> 500 mil  220,3 221,0 227,3 225,7 220,0 215,9 222,8 241,1 6,1% 
Total 661,7 662,2 690,0 670,3 669,4 661,5 696,2 745,3 8,0% 
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TABELA 10
Estimativas da arrecadação total do ISS por faixa populacional 
(Em R$ bilhões de mai/2020, deflacionados pelo IPCA)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Até 5 mil 0,10 0,12 0,14 0,17 0,21 0,26 0,29 0,41 0,41 
5-10 mil 0,18 0,22 0,27 0,35 0,39 0,47 0,52 0,65 0,68 
10-20 mil 0,47 0,57 0,68 0,82 0,9 1,11 1,16 1,38 1,53 
20-50 mil 1,08 1,33 1,54 1,84 2,18 2,51 2,78 3,29 3,5 
50-100 mil 1,14 1,32 1,51 1,77 2,1 2,5 2,6 2,96 3,29 
100-500 mil 5,32 6,32 6,89 7,73 8,84 10,44 11,02 12,83 14,21 
> 500 mil 15,64 17,6 19,44 22,64 25,34 28,13 29,3 33,1 36,46 
Total 23,93 27,48 30,47 35,32 39,95 45,41 47,67 54,62 60,07 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Δ% 2014-2019 
Até 5 mil 0,43 0,42 0,46 0,36 0,36 0,38 0,38 0,4 -13,0% 
5-10 mil 0,72 0,73 0,82 0,73 0,73 0,74 0,79 0,81 -1,2% 
10-20 mil 1,84 1,8 1,99 1,86 1,65 1,61 1,7 1,82 -8,5% 
20-50 mil 3,82 3,87 4,26 4,07 3,84 3,72 3,96 4,27 0,2% 
50-100 mil 3,67 3,84 4,06 3,84 3,59 3,7 3,93 4,24 4,4% 
100-500 mil 15,48 16,15 16,77 16,06 14,72 15,13 16,13 17,26 2,9% 
> 500 mil 40,47 40,82 42,84 42,03 37,94 39,15 40,63 44,13 3,0% 
Total 66,43 67,63 71,2 68,95 62,83 64,42 67,51 72,92 2,4% 

TABELA 11
Estimativas da arrecadação total do IPTU por faixa populacional
(Em R$ bilhões de mai/2020, deflacionados pelo IPCA)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Até 5 mil 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,1 0,11 0,11 
5-10 mil 0,17 0,17 0,18 0,19 0,2 0,2 0,22 0,24 0,25 
10-20 mil 0,44 0,46 0,47 0,51 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 
20-50 mil 1,25 1,28 1,35 1,45 1,52 1,54 1,64 1,83 1,93 
50-100 mil 1,64 1,73 1,74 1,86 2,01 2,06 2,14 2,33 2,48 
100-500 mil 5,93 6,42 6,44 6,8 7,27 7,69 7,99 8,53 9,17 
> 500 mil 13,99 14,98 15,51 16,55 17,48 17,51 17,81 19,85 20,99 
Total 23,5 25,12 25,78 27,46 29,11 29,65 30,49 33,49 35,59 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Δ% 2014-2019 
Até 5 mil 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 0,16 0,18 38,5% 
5-10 mil 0,25 0,28 0,3 0,3 0,33 0,33 0,35 0,38 26,7% 
10-20 mil 0,66 0,74 0,78 0,78 0,78 0,88 0,93 0,99 26,9% 
20-50 mil 1,98 2,17 2,27 2,27 2,22 2,54 2,72 2,98 31,3% 
50-100 mil 2,46 2,63 2,82 2,89 2,88 3,31 3,54 3,74 32,6% 
100-500 mil 9,56 10,13 10,56 10,64 10,55 11,76 12,45 13,23 25,3% 
> 500 mil 21,91 23,26 23,76 23,76 24,53 26,6 27,42 29,81 25,5% 
Total 36,95 39,33 40,61 40,78 41,42 45,57 47,58 51,32 26,4% 

TABELA 12
Estimativas da arrecadação total do ITBI por faixa populacional 
(Em R$ bilhões de mai/2020, deflacionados pelo IPCA)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Até 5 mil 0,07 0,08 0,07 0,07 0,09 0,11 0,09 0,10 0,13 
5-10 mil 0,12 0,12 0,11 0,12 0,14 0,17 0,14 0,17 0,21 
10-20 mil 0,19 0,17 0,18 0,19 0,22 0,26 0,24 0,27 0,34 
20-50 mil 0,33 0,31 0,31 0,37 0,44 0,52 0,49 0,59 0,72 
50-100 mil 0,26 0,27 0,28 0,33 0,40 0,50 0,51 0,66 0,77 
100-500 mil 0,77 0,80 0,88 0,99 1,28 1,54 1,65 2,06 2,42 
> 500 mil  2,13 2,23 2,46 2,94 3,71 4,34 4,30 5,49 6,30 
Total 3,88 3,97 4,29 5,00 6,28 7,43 7,43 9,34 10,88 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Δ% 2014-2019 
Até 5 mil 0,13 0,15 0,16 0,15 0,15 0,18 0,17 0,2 25% 
5-10 mil 0,21 0,25 0,27 0,25 0,25 0,26 0,3 0,3 11,1% 
10-20 mil 0,35 0,41 0,43 0,43 0,39 0,4 0,45 0,48 11,6% 
20-50 mil 0,78 0,91 0,96 0,89 0,81 0,82 0,92 0,99 3,1% 
50-100 mil 0,87 1 1,03 0,92 0,84 0,87 0,94 1,04 1% 
100-500 mil 2,77 3,1 3,21 2,84 2,53 2,73 2,84 3,06 -4,7% 
> 500 mil  6,8 7,43 7,33 6,95 6,04 5,9 6,29 6,79 -7,4% 
Total 11,91 13,24 13,39 12,43 11,01 11,16 11,91 12,88 -3,8% 
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GRÁFICO 5
Municípios com menos de 5 mil habitantes em 1o 
de julho de 2019 com arrecadação total dos impostos 
municipais inferior a 10% da respectiva receita total 
em cada ano selecionado

Fonte: IBGE (2019).
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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5 Municípios potencialmente afetados pela cláusula de extinção 
por insustentabilidade financeira da PEC 188/2019

Como apontado anteriormente, a PEC nº 188/2019 propõe, entre várias outras 
medidas, extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes que não consegui-
rem comprovar até junho de 2023 que os impostos municipais correspondem a 
pelo menos 10% do total de suas receitas. Na justificação do projeto, o relator nota 
ainda que, caso aprovada a PEC, “lei complementar federal poderá fixar requisitos 
de sustentabilidade financeira [mais sofisticados que o limiar de dez por cento das 
receitas totais para a arrecadação dos impostos municipais, supõe-se] para a criação 
e desmembramento de municípios”.

Embora o objetivo deste texto não seja o de avaliar os impactos da cláusula de 
extinção de municípios prevista na PEC nº 188/2019 – que, a rigor, dependem de 
vários fatores fora do escopo deste trabalho, tais como estimativas da arrecadação 
potencial dos municípios afetados, cálculos sobre o impacto sobre as partilhas fe-
derativas decorrente das eventuais extinções de municípios e medidas de eficiência 
relativa das administrações públicas municipais na prestação de serviços de saúde e 
educação públicos, entre outros –, os dados aqui levantados permitem contextua-
lizar algumas das questões centrais envolvidas na discussão do tema. 

Os dados permitem, por exemplo, esti-
mar o número de municípios potencial-
mente atingidos pela mudança em cada 
um dos anos analisados neste texto, su-
pondo a população de cada município 
estimada em IBGE (2019) – uma me-
dida menos precisa, diga-se, do que os 
dados que serão publicados no censo de 
2021, cuja utilização é prevista na PEC 
no 188/2019. Seja como for, de acor-
do com o IBGE, havia, em 2019, 1252 
municípios com população inferior a 5 
mil habitantes no Brasil. Os dados do 
gráfico 4 mostram que apenas algumas 
poucas dezenas destes municípios se-
riam poupados em cada ano, caso a regra de extinção para os que não atingissem 
o limiar de 10% da receita total já estivesse em vigor. 

TABELA 13
Quantidade de municípios por faixa populacional com receitas próprias inferiores ao limiar de 10% da receita 
total em pelo menos um dos anos (2015-2019)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 

Faixa populacional Total Em pelo 
menos 1 ano Nos 5 anos Em 4 dos 5 anos Em 3 dos 5 anos Em 2 dos 5 anos Em 1 dos 5 anos 

Até 5 mil 1252 1245 1193 30 8 7 7 
5-10 mil 1199 1175 1081 48 22 13 11 
10-20 mil 1343 1303 1181 59 28 20 15 
20-50 mil 1101 963 808 50 36 30 39 
50-100 mil 350 232 172 12 11 15 22 
100-500 mil 276 99 62 12 11 5 9 
> 500 mil  47 4 2 2 0 0 0 
Total 5568 5021 4499 213 116 90 103 
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O fato de praticamente todos os municípios com menos de 5 mil habitantes es-
tarem supostamente ameaçados de extinção pela cláusula de sustentabilidade fi-
nanceira da PEC no 188/2019 (gráfico 5) coloca a pergunta do quão estrito é esse 
limiar. Sobre isso, cumpre notar, primeiramente, que em 2019 a receita conjunta 
dos três impostos municipais a preços de maio de 2020 (R$ 135,2 bilhões) cor-
respondeu a pouco mais de 18% das receitas totais destes municípios na mesma 
medida (R$ 745,3 bilhões) – como visto nas tabelas 8 e 9. Esse número esconde, 
porém, uma enorme concentração da arrecadação dos impostos municipais, como 
visto nas tabelas 8, 10, 11 e 12. Ainda assim, chama atenção na tabela 13 o fato de a 
grande maioria dos municípios até 50 mil habitantes não ter conseguido arrecadar 
com impostos mais de 10% das respectivas receitas totais em nenhum dos últimos 
cinco anos. Chama atenção, ainda, que, ao longo de todo o período coberto neste 
estudo, o número de municípios que conseguiu atingir esse limiar em cada ano 
tenha sido sempre inferior a 850 (gráfico 6).15 

Os números deixam claroque quanto maior o município, maiores são, em geral, as re-
ceitas próprias municipais como proporção das respectivas receitas correntes (grá-
fico 7). Mais de 90% dos municípios com mais de 500 mil habitantes têm receitas 
com impostos municipais superiores a 10% das respectivas receitas totais. Mas esse 
número cai para pouco mais de 60% dos municípios com populações entre 100 mil 
e 500 mil habitantes; para a casa dos 40% dos municípios com populações entre 
50 mil e 100 mil habitantes;  para a  casa dos 20% dos municípios com populações 
entre 20 mil e 50 mil habitantes; e, por fim, para pouco mais de 0% dos municípios 
com populações inferiores a 20 mil habitantes.  Os dados da tabela 13 refletem essa 
realidade. 

Os dados da tabela 14 e do gráfico 8, por seu turno, mostram que nos municípios 
menores a arrecadação dos impostos municipais não está sequer perto do limiar 

15. A lista de municípios com receitas próprias inferiores ao limiar de 10% da receita total em pelo menos um dos anos entre 2015 e 2019 pode 

ser acessada no link < http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2020/07/Municipios_receita_10%_2015_2019.
xlsx>.

GRÁFICO 6
Municípios com receitas dos três impostos munici-
pais superiores a 10% das receitas municipais totais

GRÁFICO 7
Municípios com receitas de impostos municipais 
superiores a 10% das receitas totais por número de 
habitantes
(Em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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de 10% das receitas totais. Com efeito, em 75% dos municípios das três primeiras 
faixas populacionais, a arrecadação dos impostos municiais não ultrapassa 3,1% 
(na primeira faixa), 5,05% (na segunda) e 6,1% (na terceira) das respectivas receitas 
totais. O referido limiar é difícil de alcançar mesmo para os municípios de porte 
médio. De fato, em metade dos municípios das duas faixas populacionais subse-
quentes, a arrecadação dos impostos municipais não ultrapassa 4,41% (nos muni-
cípios entre 20 e 50 mil habitantes) e 8,75% (nos municípios entre 50 mil e 100 mil 
habitantes) das respectivas receitas municipais totais. Apenas os municípios gran-
des conseguem, em sua maioria, alcançar o referido limiar com relativa facilidade.

Os dados apresentados neste texto per-
mitem, por fim, estimar o ganho de arre-
cadação que permitiria, a cada ano, cada 
um dos municípios com arrecadação 
de impostos municipais inferior a 10% 
das respectivas receitas totais atingirem 
o referido limiar. A tabela 15 apresenta 
estimativas para o ganho agregado de ar-
recadação, por faixa populacional e ano, 
caso todos os municípios abaixo do li-
miar conseguissem atingi-lo. Embora a 
PEC no 188/2019 indubitavelmente crie 
um forte incentivo para que as adminis-
trações públicas municipais das cidades 
com população abaixo de 5 mil habitan-
tes aumentem as respectivas arrecadações municipais,16 os dados da tabela 14 su-
gerem que muitos desses municípios seriam incapazes de atingir o limiar mesmo 
com esse incentivo. De outro modo, os dados da tabela 15 representam o ganho 
máximo de arrecadação dos três impostos municipais derivado dos incentivos da 
PEC nº 188/2019. Em 2019, esse ganho máximo é estimado em R$ 2,11 bilhões. 
Quando comparado à arrecadação atual dos impostos dos municípios abaixo de 
5 mil habitantes – da ordem de R$ 760 milhões em 2019 (tabela 8) –, esse valor é 
certamente muito alto. Dito isso, não chega a 1,6% dos R$ 135,2 bilhões de arre-
cadação total dos impostos municipais estimadas para 2019.  

16. Incentivo meritório em vista das evidências de baixo esforço fiscal dos municípios pequenos brasileiros em geral. Ver a este respeito, por 
exemplo, Orair e Albuquerque (2017) e Siqueira, Lima e Paes (2016).

TABELA 14
Distribuições das receitas dos três impostos municipais como proporção das receitas municipais totais em 2019, 
por faixa populacional 

Fonte: IBGE (2019).
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

 < 5 mil 5-10 mil 10-20 mil 20-50 mil 50-100 mil 100-500 mil >500 mil 
Quantidade 1252 1199 1343 1101 350 276 47 
Média 2,59 3,71 4,15 6,06 9,45 14,56 23,16 
Mediana 1,88 2,75 2,77 4,41 8,75 13,32 20,67 
Primeiro quartil 1,07 1,23 1,24 1,79 3,59 8,83 16,63 
Terceiro quartil 3,09 5,05 6,12 8,96 12,78 18,83 28,83 
Desvio inter-quartílico 2,03 3,82 4,88 7,17 9,20 9,99 12,21 
Máximo 33,09 34,37 51,32 53,60 39,91 47,74 48,83 
Mínimo  0,01 0,00 0,00 0,00 0,34 0,14 7,02 
Limiar de outlier positivo 6,14 10,81 13,54 19,72 27,19 34,33 47,57 
Outliers positivos 76 44 35 28 10 6 2 

GRÁFICO 8
Representação gráfica das distribuições das receitas 
dos três impostos municipais como proporção das 
receitas municipais totais em 2019, por faixa popu-
lacional 

Fonte: IBGE (2019).
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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Não parece injusta, portanto, a afirmação de que o limiar de 10% das receitas totais 
municipais é suficientemente alto para ser difícil de ser atingido pela maioria dos 
municípios menores, mas não para permitir ganhos de arrecadação macroecono-
micamente significativos. 

6 Considerações finais

Este estudo apresentou estimativas, por município, para a arrecadação dos três im-
postos municipais e para a receita total dos municípios para o período 2003-2019 
construídas a partir da utilização dos dados do SIOPS, SIOPE e da base Finbra. 
Conquanto imperfeitas – por conta de problemas nos dados primários discutidos 
ao longo do texto (e detalhados nos apêndices A e B), essas estimativas têm o 
mérito de procurar levar sistematicamente em consideração os dados de todas as 
bases, identificando, sempre que possível, as origens de eventuais discrepâncias e 
restringindo imputações apenas aos casos nos quais dados não estão disponíveis 
em nenhuma das bases ou são de qualidade muito questionável.

As estimativas propostas neste trabalho indicam que tanto a arrecadação dos im-
postos municipais quanto as receitas totais dos municípios tiveram picos históricos 
em 2019, atingindo R$ 135,2 bilhões e R$ 745,3 bilhões, respectivamente, a preços 
de maio de 2020. Ambos os valores são perto de 8% superiores ao pico prévio 
de arrecadação verificado em 2014, antes, portanto, da recessão de 2015-2016. Os 
dados indicam, ainda, que 1.193 dos 1.252 municípios brasileiros com menos de 
5 mil habitantes em 2019, de acordo com IBGE (2019), tiveram arrecadações de 
impostos municipais abaixo de 10% das respectivas receitas totais em todos os 
anos de 2015 até 2019 – ou seja, são insustentáveis financeiramente nos termos da 
PEC no 188/2019, conforme mostra a tabela 13. 
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TABELA 15
Estimativas do ganho de arrecadação total dos três tributos municipais por faixa populacional caso todos os 
municípios abaixo de 5 mil habitantes e do limiar de 10% das receitas municipais atingissem o referido limiar

Fonte: IBGE (2019).
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ganho de arrecadação 1,02 1,12 1,25 1,35 1,46 1,73 1,63 1,74 1,86 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Δ% 2014-2019 
Ganho de arrecadação 1,96 1,93 2,02 1,92 2,03 1,91 2,03 2,11 4,5% 
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TABELA A.1
Municípios com dados iguais a zero ou faltantes para as variáveis utilizadas nesse texto no Finbra (2003-2019)

Fonte: Finbra, vários anos.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
IPTU 340 443 519 193 205 226 158 154 261 
ITBI 397 481 514 211 248 279 185 202 322 
ISS 172 251 326 29 49 88 51 84 192 
MULTAS 1975 2031 2058 1863 1805 1808 1753 2188 2111 
DIV AT 1634 1695 1750 1547 1516 1589 1621 1550 1546 
REC CORR 157 231 317 26 40 80 44 68 179 
REC CAP 1061 1027 1097 539 629 672 717 415 555 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
IPTU 476 298 574 375 443 274 450 679 
ITBI 544 294 598 382 746 338 523 735 
ISS 403 152 443 204 534 98 540 666 
MULTAS 2191 2019 2226 2750 2509 2318 X X 
DIV AT 1650 1475 1688 2182 1993 1808 X X 
REC CORR 388 91 386 134 147 43 108 449 
REC CAP 638 450 633 473 545 606 424 717 
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obtenção de recursos tributários, esforço fiscal e gasto público no federalis-
mo brasileiro. Rio de Janeiro: BNDES. 1998.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Es-
timativas da população residente para os municípios e para as Unidades 
da Federação com data de referência em 1º de julho de 2019. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2019. (Notas Metodológicas).

MORITZ, S; BARTZ-BEIELSTEIN, T. imputeTS: Time Series Missing Value Impu-
tation in R. R Journal, 2017. 

ORAIR, R.; ALBUQUERQUE, P. Capacidade de arrecadação do IPTU: esti-
mação por fronteira estocástica com dados em painel. Brasília: Ipea, 2017. (Texto 
para Discussão, n. 2309).

ORAIR, R. A.; ALENCAR, A. A. Esforço Fiscal dos Municípios: indicadores de 
condicionalidade para o sistema de transferências intergovernamentais. Brasília: 
Esaf, 2010. Monografia premiada com o primeiro lugar no XIII Prêmio Tesouro 
Nacional. Tópicos Especiais de Finanças Públicas. Brasília-DF.

ORAIR, R. et al. Uma metodologia de construção de séries de alta frequência das 
finanças municipais no Brasil com aplicação para o IPTU e o ISS: 2004-2010. Pes-
quisa e Planejamento Econômico, v. 41, n. 3, dez. 2011.

SIQUEIRA, K; LIMA, R; PAES, N. Eficiência na administração tributária dos 
municípios: o caso da arrecadação em Pernambuco. Revista Brasileira de Eco-
nomia de Empresas, v. 16, n. 2, p. 97-120, 2016.

Apêndice A



22

C
arta d

e C
o

n
ju

n
tu

ra | 48 | 3˚ trim
estre de 2020

TABELA A.2
Municípios com dados iguais a zero ou faltantes para as variáveis utilizadas nesse texto no SIOPS (2003-2019)

Fonte: SIOPS, vários anos.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
IPTU 260 354 220 172 187 190 144 139 148 
ITBI 290 347 186 159 185 206 160 159 170 
ISS 106 149 20 21 36 61 19 35 50 
MULTAS 3100 2949 2792 2695 2638 2610 2500 2485 2396 
DIV AT 2614 2424 2293 2041 1970 1954 1880 1806 1742 
REC CORR 105 149 14 16 25 51 15 20 38 
REC CAP 1063 923 867 536 624 656 707 378 326 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
IPTU 254 9 7 15 33 3 199 176 
ITBI 280 9 5 15 34 1 262 245 
ISS 130 1 1 0 30 0 57 70 
MULTAS 2378 2308 2274 2211 2220 2108 X X 
DIV AT 1816 1679 1652 1648 1674 1614 X X 
REC CORR 114 1 0 0 30 0 1 0 
REC CAP 175 142 62 126 189 380 287 173 

 

TABELA A.3
Municípios com dados iguais a zero ou faltantes para as variáveis utilizadas nesse texto no SIOPE (2003-2019)

Fonte: SIOPE, vários anos.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
IPTU X X X X X 75 23 31 72 
ITBI X X X X X 76 32 39 81 
ISS X X X X X 53 14 37 70 
MULTAS X X X X X 2601 2479 2467 2365 
DIV AT X X X X X 1980 1864 1785 1738 
REC CORR X X X X X 53 14 26 70 
REC CAP X X X X X 619 686 384 356 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
IPTU 146 23 32 58 106 50 189 2671 
ITBI 149 22 30 61 109 49 194 2671 
ISS 138 19 27 56 102 46 186 2671 
MULTAS 2371 2298 2257 2198 2229 2092 X X 
DIV AT 1803 1657 1634 1623 1670 1594 X X 
REC CORR 138 19 27 56 102 46 186 2671 
REC CAP 295 222 170 272 383 524 418 2760 

TABELA A.4
Municípios com dados iguais a zero ou faltantes para as variáveis utilizadas nesse texto nas bases únicas primá-
rias (2003-2019)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
IPTU 312 384 281 284 321 105 60 52 74 
ITBI 339 379 235 227 258 88 60 69 79 
ISS 203 255 135 135 190 51 19 37 62 
MULTAS 1880 1929 1938 1825 1749 1741 1668 2072 1982 
DIV AT 1555 1583 1598 1486 1442 1478 1506 1449 1412 
REC CORR 215 254 127 130 203 36 12 16 40 
REC CAP 896 810 780 472 540 545 613 320 262 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
IPTU 159 80 97 86 209 143 101 260 
ITBI 150 81 86 112 248 172 71 204 
ISS 128 47 53 68 179 72 64 209 
MULTAS 2012 1931 1945 2124 2118 1997 X X 
DIV AT 1469 1378 1370 1510 1525 1464 X X 
REC CORR 105 18 17 18 56 13 31 202 
REC CAP 139 98 38 95 130 298 186 135 
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Apêndice B

Procedimentos de detecção de outliers 

Os procedimentos de detecção de outliers utilizados neste texto são do tipo box 
plot.17 Em particular, define-se aqui como outlier qualquer observação x tal que:  

x < Q1 – 1,5 IQR ou x > Q3 + 1,5 IQR                         (B.1)

onde Q1 e Q3 são, respectivamente, o primeiro e o terceiro quartil da distribuição 
da qual x faz parte e IQR, o chamado intervalo interquartílico da distribuição em 
questão, é definido como Q3-Q1. 

Os procedimentos supracitados foram adotados apenas nas variáveis cujos valores 
são necessariamente maiores que zero, a saber: i) principal do IPTU; ii) principal 
do ITBI; iii) principal do ISS; iv) receitas correntes municipais; v) arrecadação con-
junta, bruta de receitas da dívida ativa e multas e juros, dos três tributos municipais; 
vi) arrecadação; vii) bruta de receitas da dívida ativa; e viii) multas e juros, os três 
últimos de cada um dos três tributos municipais. 

Os procedimentos de detecção de outliers fazem sentido apenas nos casos de sé-
ries completas. Dada a ambiguidade existente entre dados faltantes e com valores 
iguais a zero no Finbra e no SIOPS, os procedimentos de detecção de outliers não 
foram aplicados às variáveis cujos valores conceitualmente podem ser iguais a zero, 
a saber: arrecadação conjunta de multas e juros sobre o principal e a dívida ativa 
dos três impostos municipais; arrecadação conjunta do principal da dívida ativa 
dos três impostos municipais; receitas de capital municipais; e arrecadação conjun-
ta do principal da dívida ativa e de multas e juros de todos os tipos para cada um 
dos três impostos municipais. 

No caso dos municípios com séries completas para as variáveis com valores ne-
cessariamente maiores que zero, os procedimentos de detecção de outliers foram 
aplicados em dois contextos, quais sejam: 

1. nas séries temporais individuais de cada variável em cada município; e 

2. nas variações anuais de todo o painel de municípios com dados completos para 
a variável em questão. 

Mais concretamente, o valor, por exemplo, das receitas correntes de um município 
M em um ano A será considerado nesse texto um outlier se o valor em questão for 
considerado um outlier nas dezessete observações que compõem a série histórica 
das receitas correntes do município M entre 2003 e 2019; ou a variação ocorrida 
no valor de M em A em relação ao valor verificado em A-1 for considerada um 

17. Desenvolvidos em Tuckey, J. Exploratory Data Analysis. Boston: Addison-Wesley, 1977. Ver, a respeito, McGill, R; Tukey, J.W.; Larsen, W.A. 

Variations of  box plots. The American Statistician, v. 32, n. 1, p. 12-16, 1978.

http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00031305.1978.10479236
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outlier entre as variações anuais de todos os municípios com dados completos para 
as receitas correntes em todos os anos de 2004 até 2019. Os dois procedimentos se 
complementam e foram ambos implementados no software R, usando o comando 
de base boxplot$out para cada uma das bases em questão.

Um benefício da disponibilidade de bases alternativas para o mesmo objeto é que 
é possível, mesmo que uma observação seja sinalizada como outlier, a validação 
desta por meio dos valores da outra base. Isso nos permite manter observações 
que, ainda que de comportamento menos usual para a série, representem de forma 
fidedigna as receitas municipais. 

No caso das bases únicas que passam pelo procedimento de detecção de outliers 
(ou seja, cujos valores devem ser diferentes de zero), a maior parte dos valores já 
são validados em sua formação, pois se não são próximos (15%), são considerados 
inconsistentes e descartados na base final. Ou seja, todos os outliers validados por 
mais de uma base são mantidos. Outliers com origem em informações únicas – pre-
sentes em uma só base – que não foram comparados anteriormente são transfor-
mados em missing e imputados, assim como os missings originais.

Um único caso de outlier foi ajustado de forma artesanal e mantido na base final 
mesmo sem base próxima. Como as bases de receitas próprias e receitas totais 
são tratadas separadamente, um município pode ter outlier (e posterior imputação) 
em somente uma delas em um mesmo ano. Após os procedimentos aplicados às 
diferentes bases, o município 150.835 apresentou receita própria superior ao valor 
da receita total em 2015, o que não pode efetivamente ocorrer. O valor bruto sem 
tratamento da receita total não era inferior, e por isso foi mantido.  

Apêndice C 

Dados dos municípios criados no Brasil durante o período coberto neste texto

O quadro C1 lista os dez municípios criados no Brasil entre 2003 e 2019.  O fato de serem 
novos faz com que as respectivas séries históricas sejam menores do que as dos demais 
municípios justificando, portanto, a opção por tratá-los artesanalmente. 

QUADRO C.1
Municípios criados no Brasil (2003-2019)

Fonte: IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

Cod.IBGE Nome Criação Município de origem Cod.IBGE município de origem. 

220095 Aroeiras do Itaim-PI 2005 Picos 220800 

500390 Figueirão-MS 2005 Camapuã 500260 
Costa Rica 500325 

510452 Ipiranga do Norte-MT 2005 Tapurah 510800 
510454 Itanhangá-MT 2005 Tapurah 510800 
220672 Nazária-PI 2009 Teresina 221100 
150475 Mojuí dos Campos-PA 2013 Santarém 150680 
421265 Pescaria Brava-SC 2013 Laguna 420940 
422000 Balneário Rincão-SC 2013 Içara 420700 
431454 Pinto Bandeira-RS 2013 Bento Gonçalves 430210 

500627 Paraíso das Águas-MS 2013 
Água Clara 500020 
Costa Rica 500325 

Chapadão do Sul 500295 
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