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NOTA TÉCNICA 

 

 

NT n. 02/2018 

Interessado: Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás – AMATCarajás e 

Prefeituras Municipais associadas. 

Assunto: Índices Provisórios Cota-Parte ICMS e Índices ICMS-Verde. 

 

Ementa: Nota Técnica sobre a divulgação dos 

índices definitivos da SEMAS para o critério de 

rateio do ICMS-Verde dentro do Cota-Parte. 

 

Prezados, 

 

No último dia 30/05 ocorreu a reunião do Grupo Cota-Parte do ICMS na Secretaria de 

Fazenda do Estado do Pará - SEFA. 

 Como se sabe, por imposição constitucional, 25% (vinte e cinco por cento) do total 

arrecadado com ICMS pelos estados pertencem aos municípios e são divididos seguindo o seguinte 

critério: (i) ¾ (três quartos) de acordo com o Valor adicionado de cada município e; (ii) ¼ (um 

quarto) de acordo com critérios estabelecidos em lei estadual. 

Logo, cumprindo o mandamento constitucional, o Estado do Pará editou Lei n. 5.645/91, 

depois alterada pela Lei n. 7.638/12 e Regulamentada pelo Decreto n. 775/13, na qual definiu que o 

rateio obedecerá o seguinte critério: (i) 7% igualmente entre todos os municípios; (ii) 5% na 

proporção da população do seu território; (iii) 5% na proporção da superfície territorial; e (iv) 8% de 

acordo com o critério ecológico, mensurado pelas informações ambientais de cada município 

através da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAS que, ao fim, estipula um índice para cada 

município. 

Pois bem. 

Na última reunião do grupo de trabalho, foram divulgadas tanto a (i) metodologia de cálculo 

do VAF, quanto; (ii) Apresentação dos índices definitivos do ICMSVerde pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará – SEMAS, para o referido ano, o qual comporá o 

índice final que será utilizado para o rateio do total arrecadado pelo estado do referido tributo. Ambos 

seguem anexos à referida NT. 
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Cumpre-nos esclarecer que o referido índice ecológico poderá ser questionado por cada 

município, na Secretaria de Meio Ambiente – SEMAS, sempre até 30 dias após a divulgação, que 

fora devidamente publicada no dia 04/06/2018. Ou seja, até 04/07/2018, de acordo com as 

informações ambientais de cada município. 

Outrossim, após esse período, a SEFA divulgará a tabela de índice provisório do “Cota-

Parte”, já consolidando as informações dos índices ecológicos. É este índice final que será utilizado 

como definidor da parte que cabe no rateio do total arrecadado de ICMS. 

 Lembre-se que após a divulgação destes índices provisórios consolidados, também poderão 

os municípios questioná-los no prazo de 30 dias. 

Por fim, chegou-nos a notícia de que várias prefeituras estão sendo procuradas por pessoas 

que prometem, de posse das informações já divulgadas, aumentar a receita de ICMS dos municípios 

através de atuação direta na SEFA, aumentando seu índice do Cota-Parte, o qual já se sabe estar 

maior a partir das informações já publicadas. Ou seja, propondo um verdadeiro golpe nas prefeituras. 

Obviamente, não estamos aqui a advertir contra profissionais sérios que se comprometem a 

questionar os índices publicados visando aumentar ou recuperar receitas deste rateio, contestando 

estes índices. Ao contrário, estamos apenas aqui alertando aqueles que já têm seus índices maiores 

em 2018 para que não caiam no golpe. 

Para tal, sugerimos consultar o material enviado, ou mesmo contatar a AMATCarajás, através 

da sua Assessoria Jurídica, os índices de cada município. 

 

 

 


