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 A IMPORTÂNCIA DO ISSQN PARA O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

 

THE IMPORTANCE OF ISSQN FOR THE MUNICIPALITY OF GOIÂNIA 
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DA CRUZ³; GEANE MACHADO RIBEIRO MORAIS4; GLEISIENY RODRIGUES LUIZ5; 

SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER6. 

 

RESUMO 
O artigo tem como objetivo principal demonstrar a aplicabilidade dos recursos arrecadados com o tributo - Imposto 
Sobre Serviços de Quaisquer Natureza, chamado de ISSQN. A Constituição Federal de 1988, concedeu aos 
municípios brasileiros a autonomia de legislar sobre este tributo, porém aumentou a responsabilidade dos gestores 
municipais, haja vista que deverão de forma clara e transparente, administrar estes recursos, utilizando-os de forma 
planejada, como determina a LRF. O estudo trouxe uma visão clara da forma como foi planejado os gastos do 
Município de Goiânia para o ano de 2020, quais as áreas prioritárias escolhidas pela gestão para aplicar os recursos 
e seus resultados em termos de políticas públicas, visando a melhoria da condição de vida da população nas áreas 
de modalidade urbana e transporte público. A metodologia utilizada no presente artigo tratou de uma pesquisa 
bibliográfica por meio de uma análise de livros, revistas, e artigos disponibilizados na internet, provenientes de 
autores conhecedores do assunto sobre “Imposto Sobre Serviço-ISS” e estudo de caso, por meio da coleta de dados 
no portal de transparência do município e de órgãos governamentais, para exposição de uma pesquisa qualitativa 
e quantitativa.  
Palavras chaves: finanças públicas, tributos, legislação municipal, setor de serviços. 
 
 
 
ABSTRACT 
The main objective of the article is to demonstrate the applicability of the resources collected with the tax - Tax 
on Services of Any Nature, called ISSQN. The Federal Constitution of 1988 granted Brazilian municipalities the 
autonomy to legislate on this tax, but increased the responsibility of municipal managers, since they must clearly 
and transparently manage these resources, using them in a planned manner, as determined by LRF. The study 
brought a clear view of how the spending of the Municipality of Goiânia was planned for the year 2020, which 
are the priority areas chosen by management to apply the resources and their results in terms of public policies, 
aiming at improving the living condition of the population in the areas of urban modality and public transport. 
The methodology used in this article dealt with a bibliographic search through an analysis of books, magazines, 
and articles made available on the internet, from authors with knowledge on the subject of “Service Tax-ISS” and 
a case study, through the collection of data on the transparency portal of the municipality and government 
agencies, to expose a qualitative and quantitative research. 
Keywords: public finances, taxes, municipal legislation, service sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir de 1988, os municípios brasileiros estão cada vez mais sendo colocados à prova 

por sua população e pela Constituição Federal de 1988, pelo primeiro, através do voto, estes 

escolhem os seus representantes no Legislativo e Executivo, que são os Vereadores e Prefeitos, 

que efetuam cobranças e fiscalizam sobre a destinação dos recursos arrecadados, e pela 

segunda, esta que considerou os municípios como entes federados da União, concedendo-lhes 

a autonomia para instituir, fiscalizar, arrecadar e administrar tributos. Diante disso, a 

responsabilidade deles foi aumentada, na consecução e na destinação dos tributos arrecadados. 

Neste contexto, o município de Goiânia não foge a esta regra, e os recursos arrecadados 

pelo ISSQN devem ser bem geridos pelos governantes, conforme determina a Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, regulamentada pela Lei Complementar nº 101, com medidas e 

planejamento antecipado sobre a arrecadação e destinação dos recursos. Objetivo da LRF – Lei 

de Responsabilidade Fiscal, segundo Rafael e Silva (2003) apud Zuccolotto et al (2008).   

 
A Lei Complementar 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem por objetivo a 
manutenção e equilíbrio das contas públicas, inserindo limites e controles para as 
contas de receitas e despesas, utilizando-se de instrumentos para ampla divulgação 
(RAFAEL e SILVA, 2003). 
 

Qual é a arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza - ISSQN do 

município de Goiânia, onde são aplicados os recursos, e qual a sua importância para o 

município? 

O objetivo do trabalho é identificar o quanto representa em termos de montantes e 

percentuais a arrecadação do tributo ISSQN para a gestão do município de Goiânia, onde são 

aplicados os recursos e quais são os benefícios oferecidos à população nesta aplicação. Para 

alcançar o objetivo, o trabalho será realizado através de pesquisa bibliográfica, conhecendo a 

legislação do município e estudo de caso identificando os maiores contribuintes e os ramos de 

atividade que mais contribuem para a arrecadação do tributo. 

A contribuição deste trabalho é a obtenção de dados e valores reais, junto ao ente 

municipal e união, que possibilitem uma compreensão fácil por parte dos leitores e que os 

artigos e materiais pesquisados possam apoiar a construção de uma escrita compreensível e 

instigar os leitores a buscarem mais informações e acrescentar mais volumes e aprimorarem o 

conhecimento acerca do tema.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 Conceito de Tributo 

 

Segundo o Código Tributário Nacional em seu artigo 3º, o conceito de tributo “é toda 

prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”. 

Segundo o CTN em seu artigo 5º “Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 

melhoria”. E a Constituição Federal - CF (1988) no artigo 145 especifica que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir tais tributos. 

Na CF (1988) artigo 145, os conflitos de competência serão estabelecidos por Lei 

Complementar a fim de estipular os limites de tributar de cada ente da federação, a fim de coibir 

e equilibrar a concorrência entre os entes. 

Neste contexto, cada ente da federação tem estabelecido os tributos que poderão legislar, 

não podendo infringir a Carta Magna, ou seja, não poderá transpor sobre as legislações da União 

ou suas regulações, garantindo que o seu poder de legislar se limite aos tributos pré-

estabelecidos a cada ente, sendo proibido a todos os entes aumentar tributos sem que a Lei que 

o estabeleça. 

Nos artigos 153 a 156 da CF (1988), relaciona os impostos que cada ente pode legislar 

e instituir, sendo os seguintes de competência da União: 

 II – Imposto de Importação de produtos estrangeiros; 

 IE – Imposto de Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados; 

 IR – Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza; 

 IPI – Imposto sobre produtos industrializados; 

 IOF – Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativos a títulos ou 

valores mobiliários; 

 ITU – Imposto sobre propriedade territorial rural; 

 IGF – Impostos sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

Também, a União poderá instituir impostos sobre a iminência ou guerra externa, 

conforme artigo 154 (CF, 1988). 
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O artigo 155 (CF, 1988) relaciona os impostos de competência dos Estados e do Distrito 

Federal, os quais suas alíquotas máximas são fixadas pelo Senado Federal, sendo eles: 

 ITCMD - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

 ICMS - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações 

e as prestações se iniciem no exterior. 

 IPVA - propriedade de veículos automotores. 

Por fim, o artigo 156, relaciona os tributos de competência dos Municípios e do Distrito 

Federal, os quais suas alíquotas máximas e mínimas são regulamentadas por força de Lei 

Complementar, que são os tributos: 

 IPTU - propriedade predial e territorial urbana; 

 ITBI - transmissão "Inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos a sua aquisição; 

 ISS - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II (CF, 1988), 

definidos em lei complementar. 

Os tributos acima descritos, são as principais fontes de arrecadação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, denominados impostos.  

Os entes federados União, Estados, Distrito Federal e Municípios, também, de acordo 

com artigo 145 da CF (1988), poderão legislar e instituir tributos sobre taxas e contribuições de 

melhoria, sendo vedado no seu parágrafo 2º as taxas possuírem base cálculo igual a de impostos. 

De acordo com a CF (1988) artigo 145 em seus incisos II e III, taxas e contribuições de 

melhorias são: 

II - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição; 
III - Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
 

Exemplo de taxas, taxa de iluminação pública, a qual é cobrada diretamente na conta de 

energia elétrica, taxas de emissão de documentos, cobradas na emissão de guias para pagamento 

de tributos, taxas por violação ou infração a legislação vigente, como a falta de uso de máscara 

de proteção facial durante o período da pandemia do COVID 19 ou Corona Vírus. 

Contribuições de melhorias, como o próprio nome diz, significa a cobrança do tributo 

devido a melhoria ocorrida, com o advento da construção de obras promovidas, pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Como exemplo a obra da construção do corredor leste 

oeste, fará com que haja a valorização dos imóveis daquela região, sendo passível ao Município 
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cobrar este tributo sobre os imóveis, tendo como limite as despesas realizadas para obtenção da 

melhoria e cada imóvel deverá arcar com as despesas que lhe couber. 

Contudo, nosso estudo se limitará ao tributo ISSQN – O Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, que a competência de instituir e legislar pertence aos municípios e ao 

Distrito Federal, o qual tem como fato gerador os serviços listados na Lei Complementar 

116/2003, mesmo que o serviço não esteja ligado a atividade principal dos prestadores de 

serviços. 

Apesar de existir a Lei Complementar Federal, que regula e define vários parâmetros 

para os Municípios e o Distrito Federal, perante o tributo, cada município tem o poder de 

legislar e instituir o tributo de acordo com os seus interesses econômicos, sem ferir a LC 

116/2003 e a CF/1988. Exemplo, o município poderá estabelecer alíquota diferente de outro 

município, visando melhorar a arrecadação e atrair empresas para estabelecer em seus limites 

territoriais, trazendo melhores condições de vida à população e melhoria da renda, uma vez que 

os campos de emprego estarão próximos às residências do cidadãos e isto reduzirá tempos de 

deslocamentos entre residência e trabalho, melhorando a qualidade de vida das pessoas e a 

redução de custos com transportes e obras de infraestrutura urbanas. 

Como o nosso estudo também se limita a arrecadação do tributo e sua aplicação no 

Município de Goiânia, vamos ater e conhecer sobre as leis que o regulam neste município. 

 

 

2.2 Conhecimento da Legislação 

 

Conforme a Lei 5040 de 20 de novembro de 1975 do município de Goiânia, em seu 

artigo 71 as alíquotas para cálculo do ISSQN, variam de 2% a 5%, sendo utilizado 2% para as 

atividades de transportes coletivos urbanos, por ônibus de passageiros, regularmente 

concedidos, 3,5% para atividades constantes no artigo 52 nos itens: 4.01 Medicina e 

biomedicina. 4.02 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, 

ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 4.03 Hospitais, 

clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios 

e congêneres, e 4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. Sendo 

que, quando faturados diretamente para os institutos de previdência social, assistência social e 

assistência à saúde, utiliza-se 2%, os serviços prestados pelas empresas públicas e sociedades 

de economia mista, instituídas pelo Município, conforme artigo 9º da Lei Complementar nº 307 

de 14 de dezembro de 2017 (GOIÂNIA), também se aplica 2%, nos demais serviços constantes 
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na Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 (BRASIL), se 

aplica a alíquota de 5%. 

De acordo com a LC nº 116/2003 (BRASIL), artigo 2º, são isentos do imposto: 

 
I – as exportações de serviços para o exterior do País; 
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações 
de crédito realizadas por instituições financeiras. 
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos 
no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por 
residente no exterior. 
 

As alíquotas previstas na Lei nº 5040/1975 do município de Goiânia, são concernentes 

com as estipuladas pela Lei Federal nº 116/2003, sendo alíquota mínima de 2% e máxima de 

5% para aplicação pelos Municípios e pelo Distrito Federal. 

A lista de serviços da LC nº 116/2003, contém 40 tipos de serviços e 204 categorias de 

serviços, que são subitens dos tipos de serviços, sendo 200 categorias que aplicam a alíquota 

de 5% sobre os serviços prestados, ou seja, 98% dos tipos de serviços prestados no município 

de Goiânia utilizam esta alíquota e o restante 2% utilizam as alíquotas de 3,5%, podendo chegar 

a 2% quando faturados para os institutos de previdência social, assistência social e assistência 

à saúde. Neste contexto, vê-se que a maior parte dos serviços são cobrados utilizando-se a 

alíquota máxima.  

A maioria dos municípios brasileiros ganharam a oportunidade de aumentar a 

arrecadação com ISSQN, com o advento da Lei Complementar Federal nº 175 de 23 de 

setembro de 2020, que alterou a forma de arrecadação dos serviços da lista da LC nº 116/2003: 

4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência 

médica, hospitalar, odontológica e congêneres., 4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram 

através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo 

operador do plano mediante indicação do beneficiário., 5.09 - Planos de atendimento e 

assistência médico-veterinária., 15.01 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de 

cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e 

congêneres e 15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de 

direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e 

demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing)., os quais antes à Lei o 

recolhimento do tributo ficava para o município do local do estabelecimento do prestador, que 

alterou para o local onde foi prestado o serviço. 
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Conforme o artigo 15 da Lei nº 175/2020, haverá uma transição no montante de 

arrecadação para cada município até final de 2022, sendo a arrecadação partilhada entre o 

município do local de estabelecimento do prestador e do local onde foi prestado, a partir da 

publicação da Lei, 24 de setembro de 2020, até final de 2021, o estabelecimento do prestador 

participará com 33,5% dos tributos arrecadados e o do local do serviços com 66,5%, no período 

do ano de 2022, muda-se o percentual para 15% e 85%, para o município do local do 

estabelecimento do prestador e município do local do serviço, respectivamente. Após este 

período transicional, ou seja, a partir de 2023, o município do local do serviço fica com 100% 

dos ISSQN arrecadado nestes tipos de serviços. 

O Advento da Lei nº 175/2020, trouxe benefícios para muitos municípios goianos que 

não tinham nenhuma arrecadação com estes tipos serviços, por não possuírem empresas 

estabelecidas em seu território, diferente de Goiânia que possui, atualmente, quatorze 

estabelecimentos de operadoras de planos de saúde, conforme dados da ANS - Agência 

Nacional de Saúde Complementar, que deverá, a partir, de 24 de setembro de 2020, partilhar a 

arrecadação de ISSQN, dos tipos de serviços elencados na referida Lei, com diversos 

munícipios goianos onde o serviço será prestado. 

O esclarecimento sobre o tema, deve levar em consideração as políticas públicas 

praticadas pelos entes, a fim de dar à população melhorias de forma organizada e planejada com 

o fim de atingir um resultado satisfatório.  

Sendo assim, a seguir será descrito sobre o que se trata as políticas públicas, quais 

conceitos e suas funções econômicas. 

 

 

2.3 Conhecimento de Políticas Públicas 

 

De acordo com Dallari (2013), o Estado é formado por contratos que regulam a 

sociedade e originado pela vontade humana, e aspira o bem geral que lhes é próprio, ou seja, o 

bem comum. Assim, o homem realiza pactos e contratos visando o interesse público surgindo, 

assim, as ações sociais. 

Neste detalhe as funções econômicas, sevem para indicar como o Estado deve distribuir 

os recursos arrecadados, com o fim de beneficiar a população de forma concreta e eficiente. 

Segundo Morgado (2011), as funções são divididas em três: função alocativa, função 

distributiva e função estabilizadora. 
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A função alocativa é quando o Estado atua na produção de bens e serviços a fim de 

regular o mercado e estabelecer o equilíbrio na oferta de bens e serviços, a fim de minimizar as 

falhas do mercado, com concorrência desleal e falta de bens nacionais, para cumprir ou 

satisfazer as necessidades da população, com intuito de evitar o desemprego e melhorar as 

condições macroeconômicas.  

A função de distributiva é diferente da oferta de bens e serviços para satisfazer as 

necessidades da população, esta segunda tem a função de realizar a distribuição de recursos 

com o fim de resolver problemas sociais e promover a justiça social, ou seja, arrecada de outros 

e distribui parte dos recursos para resolver um certo problema. Exemplo disso é a entrega de 

moradias para as famílias de baixa renda, com a cobrança de um valor pequeno ou nenhum, 

dependendo do poder econômico do Estado. (MORGADO, 2011). 

A função estabilizadora é quando o Estado utiliza os instrumentos fiscais disponíveis 

para regular o emprego e manter as condições inflacionárias, a fim de promover o equilíbrio 

macroeconômico. 

Assim, o ISS é um dos meios, ou melhor dizendo, gerador de fundos para a instituição 

das chamadas Políticas Públicas. E qual é o papel do ISS neste assunto? 

O termo Políticas Públicas, podem ter dois sentidos, um político, onde se precisa chegar 

um acordo entre o magistrado de representantes populares, onde se decide o que fazer e quando 

fazer e outro o sentindo administrativo, que seria em palavras simples o ato de se realizar aquilo 

que foi discutido e planejado pelos nossos representantes. 

Assim, o governo no intuito de atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas e 

garantir o bem-estar da sociedade, procura desenvolver ações ou programas que visam atender, 

melhorar ou ampliar a qualidade de setores como saúde, educação, meio ambiente, habitação, 

assistência social, lazer, transporte e segurança.  

Essas ações, conjuntos de programas e/ou decisões tomadas pelos governos, tanto em 

âmbitos nacionais, estaduais ou municipais, tendo a participação ou não, de forma direta ou 

indireta, de entes públicos ou privados que visam assegurar a população os seus 

direitos de cidadania, assegurados pela Constituição, são chamados de Políticas Públicas.  

E para realizar tais ações são usados os recursos capitados por cada ente, através do 

recolhimento dos tributos. No nosso caso, estamos falando do ISS, que é tributado pelo 

município, é recolhido das empresas que prestam serviços e pelos profissionais que atuam de 

forma autônoma. 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa bibliográfica permite coletar informações sobre fatos e dados de artigos 

científicos, livros, revistas, editoriais e publicações na internet.  

De acordo com Ruiz (1996, p.48), “Pesquisa científica é a realização concreta de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia 

consagradas pela ciência”.  

A pesquisa científica é a forma de planejar toda a construção do trabalho, é na introdução 

que se definem qual o tipo de pesquisa será utilizado, visando encaminhar os autores a uma 

dinâmica de busca de informações de maneira prática, mantendo a realidade na procura dos 

fatos e dados, com o fim de criar um contexto e permitir o alcance dos resultados esperados 

pelo trabalho. 

Segundo Minayo, (1993, p.23), a pesquisa é “uma atitude e uma prática teórica de 

constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 

particular entre teoria e dados”. 

A pesquisa científica transforma os dados e a teoria em formas de encontrar as causas 

dos problemas apontados pelos autores e através das bibliografias pesquisadas em seus diversos 

meios, possibilitam encontrar as soluções do determinado problema evidenciado pelo tema. 

O ponto inicial da pesquisa se baseou na leitura e interpretação das Leis que permeiam 

o tema, com o intuito de obter conhecimento primário acerca da matéria e cumprir a finalidade 

de investigação e diagnóstico sobre o produto objeto de pesquisa ISSQN. Este formato inicial, 

diagnóstico, segundo Martins & Bicudo (1989, p.27) é “a Pesquisa “Qualitativa” lida com 

fenômenos [do grego phainomenon: aquilo que se mostra, que se manifesta] evento cujo sentido 

existe apenas num âmbito particular e subjetivo”. 

Conhecendo as Leis, as suas diretrizes e coletando dados e fatos em outras fontes e 

meios disponíveis na internet e google acadêmico, o formato de análise foi a alterado para 

pesquisa quantitativa, que é, segundo Martins & Bicudo (1989, p.27) “a Pesquisa 

“Quantitativa” lida com fatos (tudo aquilo que pode se tornar objetivo através da observação 

sistemática; evento bem especificado, delimitado e mensurável) ”. 

O trabalho se desenvolveu em formatos distintos para viabilizar a construção do 

referencial teórico e facilitar a organização e disposições que a matéria impõe na elaboração na 

revisão literária, apoiando nestes dois tipos de pesquisa, qualitativa e quantitativa, e no método 

de pesquisa bibliográfica,  
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Utilizou-se ainda o método de pesquisa, estudo de caso, que segundo Gil (2002, p.48): 

 
O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 
praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. (GIL, 2002, 
p.48). 
 

Também, segundo (Eisenhardt, 1989; Yin, 2009) apud Gil (2002, p.49): 
 

O estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza, geralmente, dados qualitativos, 
coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, explorar ou descrever 
fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. Caracteriza-se por ser um estudo 
detalhado e exaustivo de poucos, ou mesmo de um único objeto, fornecendo 
conhecimentos profundos. 
 

O objetivo de utilizar também, o método de pesquisa “estudo de caso”, foi devido à 

necessidade de coletar dados nos portais de transparência do município de Goiânia, para expor 

os resultados levantados sobre a arrecadação do ISSQN e onde foram aplicados os recursos no 

ano de 2020. 

Ainda, segundo Gil (2002) o estudo de caso fornece informações acerca da vida na 

realidade, trazendo e visando descrever o contexto estudado a fim de se fazer uma análise, 

desenvolver e prescrever opiniões sobre as variáveis pesquisas de forma unitária, não sendo 

capaz de ampliar os seus estudos, já que devem se ater somente ao universo pesquisado e suas 

opiniões ou fundamentos que são descritos de acordo com a ótica do autor, podendo a opinião 

variar de autor para autor. Ou seja, seus resultados, de modo geral, são apresentados em aberto, 

quer dizer, na condição de hipóteses, não de conclusões. 

Seguindo o método, estes dados fornecerão informações relevantes sobre a real 

aplicação dos recursos do ISSQN, expondo os valores aplicados e comparando com o 

orçamento elaborado e apresentado na LOA do ano 2019, a fim de verificar, segundo a ótica 

dos pesquisadores, se o que foi orçado foi aplicado na prática durante os meses de janeiro a 

setembro de 2020. 

 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

Primeiramente, foram coletados os dados do quantitativo de empresas cadastradas no 

Município de Goiânia nos anos de 2016, 2017 e 2018, utilizando o portal do IBGE 

(sidra.ibge.gov.br), que detalha o cadastro geral de empresas e outras organizações por 

atividade econômica de todos os municípios brasileiros. 
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Os dados detalhados com enfoque no Município de Goiânia, que é o objeto de estudo, 

estão ilustrados na Figura 1. 

 

Figura 1 

 

 

O quadro ilustra bem, que as empresas pertencentes ao Município de Goiânia são 

preponderantes na prestação de serviços, haja vista que levando em consideração o ano de 2018, 

53,6% delas são atividades ligadas à prestação de serviços, em seguida vem o comércio com 

36,8% e o restante de 9,6% são Administração, Agricultura e Indústria.  

Fazendo a circularização dos 53,6%, as atividades administrativas e serviços 

complementares, tem maior o percentual de empresas de prestação de serviços, com 21%, 

depois vem as atividades, profissionais, científicas e técnicas com 15% e em terceiro alojamento 

e alimentação (hotéis, bares e restaurantes) junto com a construção que perfazem 10% cada. 

Ilustrativamente percebe-se que a arrecadação do Município de Goiânia, está pautada 

nas empresas de prestação de serviços, por estarem em maior quantitativo, sendo assim, o 

ISSQN é o imposto que prevalece na arrecadação em termos de valores. Isto não quer dizer que 

o maior percentual de empresas no ramo de prestação de serviços, sejam as que mais arrecadam 

para o município, já que depende do montante de faturamento de cada atividade. 

Exemplificando: O ramo de construção civil, apesar de estar em 3º lugar em termos percentuais, 

pode ser o que mais fatura e o seu fator gerador de imposto seja o maior, portanto, será o ramo 

que arrecadará mais para os cofres do município. 
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Não foram obtidos dados relacionados ao montante de arrecadação de cada atividade 

econômica para o ISSQN, os dados apresentados nos balanços e demonstrações do município 

estão de forma sintéticos, ou seja, o montante geral arrecadado. 

 

 

4.1 Dados da Arrecadação 

 

De acordo com os dados de pesquisa realizada no portal www.deepask.com.br, a 

arrecadação de ISSQN do município de Goiânia referente aos anos 2013 a 2016, está descrita 

na Figura 2, abaixo. 

 

Figura 2: ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

 
Fonte: www.deepask.com.br (2020) 

 

De acordo com os dados, balanços patrimoniais e demonstrativo de resultados do 

município pesquisados no site Portal de Transparência quanto à arrecadação do ISSQN, a 

destinação dos recursos, são utilizados para custear os gastos com Despesas correntes, que são: 

gastos com Pessoal e encargos,  gastos com Juros e Encargos de dívidas e gastos com Outras 

Despesas Correntes, que são: Transferências a Instituições sem Fins Lucrativos e gastos com 

as despesas da operação do município, tais como: pagamentos de serviços diversos, despesas 

com diárias, etc. 
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Figura 3: Arrecadação de ISSQN 

ARRECADAÇÃO DE ISSQN 

Ano Valor 

2017 R$        540.881.417,90 

2016 R$        545.861.090,17 

2015 R$        516.590.404,06 

Média R$        534.444.304,04 
Fonte: Elaborado pelos autores - Adaptado de IBGE (2020) 

 

A arrecadação de ISSQN de Goiânia, conforme Figura 3 acima, se dá numa média de 

12% sobre o montante das outras receitas arrecadadas e é chamado de Receitas tributárias, e 

apesar do montante médio arrecadado anualmente ultrapassar os R$ 534 milhões de reais, este 

se confunde com os demais tributos arrecadados, não possibilitando afirmar a destinação direta 

dos recursos arrecadados pelo ISSQN. De acordo com os demonstrativos publicados, tais 

recursos servem para custear os gastos primários da administração do munícipio, ou seja, 

despesas fixas da administração. Não há provisão descrita de que estes recursos foram utilizados 

diretamente em investimentos de infraestrutura, como: construção de pontes, viadutos, 

saneamento básico e mobilidade urbana. 

Com esta confusão, os recursos não têm uma destinação direta, e em contradição a isso 

a reportagem publicada no site do Jornal O Popular (2019) afirma que, como se trata de um 

tributo livre, ele é que custeia toda a prestação de serviço do município, desde a saúde, a 

educação, as questões de assistência social, a parte de urbanismo, de manutenção da cidade, 

como a manutenção das vias e etc., e para que se realize tudo isso, o ISS ajuda a financiar, ou 

seja, o prefeito se utiliza desses recursos para a realização de tais obras mencionadas, entre 

outras nesse mesmo seguimento. (BORGES, 2019). 

 

 

4.2 Aplicação dos Recursos 

 

 Conforme matéria publicada no site do Jornal O Popular (2019), com o título: “Imposto 

Retorna em Investimento”, os recursos arrecadados com o ISSQN em 2019 seriam alocados 

diretamente para destravar obras e utilizá-los na construção de uma maternidade e de avenidas, 

bem como corredores expressos com a finalidade de melhorar a mobilidade urbana.  
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Segundo Vianna (2013), O tempo médio gasto para o deslocamento de casa para o 

trabalho e vice-versa, no município de Goiânia é de 61,79 minutos por dia, cálculo para 

população superior a 500 mil, ocupada, provocado pelos problemas de mobilidade urbana 

existentes no município, afetando principalmente as áreas mais pobres, devido às desigualdades 

sociais e urbanas, gerando impacto negativo no PIB de Goiânia de 4,48%, com 100% do tempo 

perdido, 3,14% com 70% do tempo perdido, 2,24% com 50% do tempo perdido.  

Nesse sentido, com a construção de vias expressas que visam diminuir o tempo gasto 

nos deslocamentos dentro da Cidade, haverá melhoria na qualidade de vida da população mais 

pobre, com a consequente eliminação de perda e impactos negativos no PIB de Goiânia. 

De acordo com Portal de Transparência do Goiânia, o município teve um Superávit no 

ano de 2019 de R$ 165.467.910,26 (cento e sessenta cinco milhões, quatrocentos e sessenta 

sete mil, novecentos e dez reais, vinte e seis centavos), resultado encontrado na Demonstração 

da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Figura 4), cuja fórmula de cálculo para 

encontrar este resultado é a soma das receitas recebidas com a subtração das despesas 

realizadas. Este resultado perfaz um percentual de 31%, sobre a média arrecadada de ISSQN 

nos anos de 2015, 2016 e 2017, conforme dados apresentados pelo site do IBGE.  

 

  Figura 4: Balanço do Exercício 2019 

 
Fonte: Portal de Transparência Prefeitura de Goiânia (2020) 
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Neste contexto, parte dos recursos do ISSQN estão previstos e voltam como 

investimentos nestas áreas divulgadas pelo “O Popular”, em parte pelo resultado positivo 

alcançado pela Gestão da Prefeitura de Goiânia no ano de 2019 e da outra parte pelos projetos 

lançados no orçamento anual, conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO que 

“estabelece quais serão as metas e as prioridades para o ano seguinte”.   

De acordo com a Lei nº 10450/2019, que se refere ao orçamento do município de 

Goiânia (LOA), que prevê as aplicações de Receitas e Despesas  para o ano de 2020, o 

município projetou um gasto com investimento no valor de R$609.786.000,00 (seiscentos e 

nove milhões e setecentos e oitenta seis mil) em infraestrutura de transporte, sendo aplicado o 

montante da seguinte forma: R$430.202.000,00 (quatrocentos e trinta milhões e duzentos e dois 

mil reais) em vias urbanas, R$178.375.000,00 (cento e setenta oito milhões e trezentos e setenta 

cinco mil reais) em transporte coletivos, implementando terminais e estações do corredor de 

ônibus, prevendo melhoria na acessibilidade mobilidade de passageiros.  

Este investimento é equivalente a 73% do valor orçado com gastos em projetos da 

Administração Direta do Munícipio de Goiânia para 2020, que perfaz o valor R$831.411.000,00 

(oitocentos e trinta e um milhões e quatrocentos e onze mil reais) e 67% sobre o total de 

investimento previsto de R$914.477.000,00.  

Isto prova que a necessidade de melhoria em mobilidade urbana está equiparada com a 

aplicação dos recursos orçamentários, onde será utilizado quase 10% do valor das receitas 

previstas de R$6.056.055.000,00 (seis bilhões, cinquenta e seis milhões e cinquenta cinco mil 

reais) nestes projetos. 

O resultado dos valores em investimentos acima mencionados, demonstra, também, a 

vontade dos governantes em aplicar os investimentos nestes projetos prioritariamente, os quais 

trazem inúmeros benefícios a toda a população, assegurando aos mais pobres maior qualidade 

e rapidez na mobilidade entre o trabalho e a casa, com menor tempo gasto em deslocamentos, 

com a construção de corredores de ônibus e estações mais apropriadas e confortáveis aos 

passageiros. 

Na previsão do orçamento não está explicito o quanto o município de Goiânia pretende 

arrecadar com o tributo ISSQN. Sendo assim, levando em consideração a série histórica de 

arrecadação dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, os valores arrecadados deverão prevalecer 

igual à média destes anos, ou seja, R$530 mil. Este montante poderá sofrer redução na 

arrecadação, devido o repasse de 33,5% aos municípios dos serviços prestados por atividades 

financeiras e de planos de saúde, atendendo ao disposto na Lei nº 175/2020, recentemente 

promulgada, que terá efeitos somente no último trimestre de 2020. 
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O quadro abaixo (Figura 5) demonstra os valores de arrecadação de ISSQN no período 

de janeiro a agosto de 2020. Comparando em termos percentuais sobre as despesas pagas com 

obras e instalações, obteve-se um gasto médio mensal de 35% em relação as Receitas de ISS. 

    
Figura 5: Demonstrativo da Receita de ISS x Despesas com Obras e Instalações - 2020. 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores: Adaptado do Portal da Transparência da Prefeitura de Goiânia (2020). 

 

Outro quadro importante é o ilustrado pela Figura 6, que demonstra os gastos com obras 

e instalações por Órgão. Nele, percebe-se claramente que a gestão municipal vem aplicado os 

seus recursos em infraestrutura urbana, mais precisamente com aplicação em obras de vias de 

acesso rápido e corredores urbanos, uma vez que o município gastou e pagou 79,5% com 

infraestrutura e serviços públicos, provando que a notícia veiculada pelo Jornal O Popular em 

2019 está concernente com a realidade da aplicação dos recursos estabelecidos pela LOA. 

 

Figura 6: Demonstrativo de Despesas Pagas com Obras e Instalações por Órgão 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores: Adaptado do Portal da Transparência da Prefeitura de Goiânia (2020). 
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5. CONSIDERAÇÕES 

 

Notoriamente o estudo atingiu o resultado esperado, que era saber qual a arrecadação 

do ISSQN do Município de Goiânia e onde foram aplicados estes recursos, em determinado 

período. Nota-se que a gestão do município está pautada em realizar obras de infraestrutura 

urbanas, em vias de acesso e corredores de ônibus, o que facilitará a vida da população com um 

trânsito menos turbulento, haja vista que reduzirá o tempo entre o deslocamentos da população, 

através de corredores de ônibus com estações de embarque e desembarque para passageiros, 

em locais estratégicos com o fim de facilitar a transição e a movimentação dos passageiros em 

integração entre as várias linhas de ônibus, diminuindo o tempo e aumentando a velocidade 

média dos ônibus.  

Da mesma forma acontecerá com a construção de vias de acesso rápido, como a via 

Leste Oeste, através da qual os veículos de passageiros e de transportes reduzirão o tempo de 

deslocamento, e com isso as entregas na região serão mais rápidas, possibilitando o 

transportador melhorar a sua performance, com a redução de custos e aumento das suas receitas, 

uma vez que conseguirá aumentar o número de entregas diárias, o que possibilitará o aumento 

de sua receita ou reduzir os custos ao fazer o percurso com menor número de veículos e com a 

mesma eficiência na entrega, reduzindo, ainda, custos com combustíveis devido a diminuição 

do tempo parado em trânsitos e semáforos. 

O estudo também, demonstrou a importância do tributo ISSQN para o Município de 

Goiânia, já que a sua arrecadação atinge as políticas públicas planejadas pela gestão municipal, 

melhorando as condições de vida da população em determinados setores. No caso desta gestão 

a preocupação está em resolver os problemas com a mobilidade urbana, devido aos gargalhos 

existentes no município, o qual não possui integração entre as vias de acesso rápido, como 

também, integração inteligente entre as linhas de ônibus e estações de embarque e de 

desembarque.  

Esses fatores causam vários transtornos nos horários de pico, quando há muitos 

deslocamentos ao mesmo tempo, como nas primeiras horas da manhã, com o início das jornadas 

de trabalho e escolares, no meio do dia com o término e início das jornadas escolares e no fim 

do dia com o término da jornada de trabalho e escolares. Enfim, todo o investimento realizado 

irá melhorar a qualidade de vida da população. 

Outros governos poderão focalizar as suas políticas públicas em outras áreas, como 

exemplo, na área de saúde construindo postos de saúde e hospitais em regiões estratégicas, a 

fim de facilitar o acesso da população mais pobre.  
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O investimento na saúde, por exemplo resolverá bastante, os problemas com a demora 

no atendimento, reduzindo os casos de morte com doenças crônicas e a melhoria das condições 

de vida da população, e para que isso aconteça, devem ocorrer mudanças de tempos em tempos, 

na forma gerir os recursos da arrecadação do ISS, priorizando as áreas com maiores 

necessidades. 
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