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NOTA TÉCNICA 
 
 

 Goiânia, 28 de setembro de 2021. 
 
 
ÁREA:  Finanças 
TÍTULO:  Análise dos Índices Provisórios (IPM) do ICMCS para 2022 
 
 
 

1 Considerações Preliminares 
Na reunião do Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos 

Municípios (COÍNDICE), realizado no último dia 27 de setembro (segunda-feira), foi 
divulgada Resolução 170 que, de forma preliminar, apresenta os índices de participação 
dos municípios (IPM), no ICMS, para 2022. Como se trata de uma divulgação ainda não 
publicada, de forma oficial, não há contagem de prazo para o recurso, previsto na Lei 
Complementar 63/90: 

Art. 3º ................ 

§ 7º Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, ou seus 
representantes, poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos contados da sua publicação, os dados e os índices de que 
trata o parágrafo anterior, sem prejuízo das ações cíveis e criminais 
cabíveis. 

A previsão é que a publicação oficial, feita no Diário Oficial do Estado de 
Goiás, seja feita no próximo dia 14 de outubro, abrindo o prazo para recursos. 

Para a análise realizada nesta Nota Técnica, os municípios foram 
agrupados em regiões, utilizando-se as mesmas definidas pelo Instituto Mauro Borges 
de Estudos e Estatísticas Socioeconômicos, possibilitando uma análise e comparação 
destes índices nas diversas regiões, bem como comparando os coeficientes de cada 
município com a média de sua respectiva região e também a média estadual. 

Cabe salientar que, no Estado de Goiás, o IPM (Índice de Participação do 
Município) é composto de três partes distintas, que somadas são o IPM Final do 
município. Cada parte possui seu critério(s) e porcentual distinto, conforme apresentado 
abaixo: 

1. Valor Adicionado (V.A) – Corresponde a 85% do total repassado 
2. Ecológico – Corresponde a 5% do total repassado 
3. Igualitário – Corresponde a 10% do total repassado 

A análise realizada neste Nota Técnica contempla o critério em relação ao 
Valor Adicionado e Ecológico, bem como faz uma análise comparativa em relação ao 
IPM Final. No Anexo II deste documento é apresentada uma estimativa do valor recebido 
até setembro, com base no índice vigente, e o que seria recebido com o índice que vigerá 
a partir de 2022. Não é feita nenhuma análise em relação ao critério igualitário, já que 
ele não teve nenhuma variação. 
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2 Critério Valor Adicionado (V.A) 
O valor adicionado é a riqueza gerada pelo município, considerando a soma 

dos valores das mercadorias saídas, menos a soma dos valores das mercadorias 
entradas. Seu cálculo é constitucional e todos os Estados devem distribuir, no mínimo, 
75% do valor devido aos seus municípios com base nele. Em Goiás, o cálculo abrange 
85% do que deve ser destinado às administrações municipais. 

Tabela 1 - Top 10 dos municípios com maior ganho no critério V.A 

 
Pela Resolução 170/2021 do Coíndice, verifica-se que 160 municípios 

apresentaram um crescimento econômico ganho, com ganho no critério de Valor 
Adicionado. Em contrapartida 86 municípios tiveram uma retração e perda no IPM Final. 
O maior crescimento foi do município de Aruanã, na região central do Estado, com 
crescimento de 47,193% em relação ao índice V.A de 2021. No outro extremo, a maior 
perda foi do município de Minaçu, na região norte, com uma queda de 41,799%. 

3 Critério Ecológico 

Desde 2013 os municípios goianos recebem 5% do valor devido a eles, 
como participação no ICMS, com base em critério de preservação do meio ambiente e 
dos recursos hídricos. Os critérios estão elencados na Lei Complementar 90/2011. 
Desde sua criação somente aqueles que atendem os requisitos previstos é que 
participam na distribuição, ficando alguns sem nenhuma participação nele. 

Para o ano de 2022, e de acordo com a Resolução 179 do Coíndice, serão 
184 municípios, vinte e quatro municípios a mais do que os que estão recebendo no 
momento da escrita desta Nota Técnica.  

Conforme estabelecido na LC 90/2011, o montante de 5%, reservado para 
distribuição no critério Ecológico, foi divido em 3 (três) blocos. Os municípios que 
atendem 3 critérios, participam com 0,75%, divididos entre todos os que cumprem o 
mesmo número de quesitos. Aqueles que cumprem entre 4 ou 5 critérios, participam com 
1,25%, e os que atendem 6 ou mais critérios, recebem 3%. A fórmula de cálculo prevê 
que os municípios no nível superior também participem na(s) faixa(s) inferiores. Isto 
significa que a entrada de mais municípios, como ocorrerá em 2022, reduz os índices de 
todos os demais, não significando isso uma perda, se não houver mudança na faixa de 
participação por itens cumpridos. 

4 Índice de Participação Final 
A análise do IPM Final, que é a soma dos índices igualitário, ecológico e 

valor adicionado, mostra que 101 municípios tiveram perda e, portanto, receberão uma 
parcela menor, do ICMS, em 2022. O município com maior ganho foi Palmelo, na região 

Município
Indice V.A 

2021
Indice V.A 

2022
Status 

V.A %
Ranking 

V.A
Ranking 
Ganho

ARUANA 0,1154119 0,1698780 Ganho 47,193% 86 1
URUANA 0,1193525 0,1749536 Ganho 46,586% 81 2
MONTES CLAROS DE GOIAS 0,1559226 0,2102306 Ganho 34,830% 67 3
JUSSARA 0,2101166 0,2827907 Ganho 34,587% 54 4
NAZARIO 0,1557064 0,2090282 Ganho 34,245% 68 5
SAO JOAO DA PARAUNA 0,0237789 0,0312935 Ganho 31,602% 181 6
ITAPACI 0,1327838 0,1715404 Ganho 29,188% 83 7
PALMELO 0,0057325 0,0073753 Ganho 28,659% 243 8
APARECIDA DO RIO DOCE 0,0370458 0,0473470 Ganho 27,807% 158 9
MARZAGAO 0,0180468 0,0230149 Ganho 27,529% 201 10
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sudoeste, com 83,089% de elevação. Já a maior queda foi do município de Minaçu, na 
região norte, com 34,879% de perda. 

Tabela 2 - Top 10 dos municípios com maiores ganhos no IPM provisório de 2022 

 
 

5 Conclusão 
Cabe ressaltar que as análises feitas nesta Nota Técnica não são 

conclusivas, já que são baseadas na Resolução 170 do Coíndice, que apresenta os 
índices provisórios. Estes índices poderão ser alterados mediante o provimento de algum 
recurso, alterando os índices de todos os municípios. 

A planilha com os dados que serviram de base para as análises feitas aqui 
é apresentada no Anexo I deste documento. 
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Município
Indice Final 

2020
Ranking 

2020
Indice Final 

2021
Ranking 

2021
Status 
Final %

PALMELO 0,0463829 245 0,0849220 200 Ganho 83,089%
CROMINIA 0,0666290 224 0,0999422 170 Ganho 49,998%
FLORES DE GOIAS 0,0974765 181 0,1418572 124 Ganho 45,530%
BONOPOLIS 0,0903764 196 0,1276750 139 Ganho 41,270%
MATRINCHA 0,0885578 199 0,1241431 143 Ganho 40,183%
URUANA 0,1600029 114 0,2196801 90 Ganho 37,298%
ARUANA 0,1560623 115 0,2105284 93 Ganho 34,900%
BURITI DE GOIAS 0,0698086 218 0,0939345 185 Ganho 34,560%
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 0,1066141 152 0,1425589 123 Ganho 33,715%
NAZARIO 0,1963568 93 0,2611511 72 Ganho 32,998%


