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Estudos Técnicos/CNM – dezembro de 2016 

Impacto do aumento do salário mínimo nas contas municipais 

 

No Brasil, o salário mínimo cumpre duas funções principais. É utilizado como 

piso salarial, pelo menos para os empregados formais (funcionários públicos e 

trabalhadores com carteira de trabalho assinada), e como piso para aposentadorias e 

outros benefícios sociais. A manutenção da regra de reajuste do mínimo vem sempre 

acompanhada de debates, que enfatizam o seu impacto sobre a distribuição de renda e 

redução da pobreza; sobre as finanças públicas; e sobre o mercado de trabalho.  

O governo brasileiro apresenta, atualmente, uma política salarial ativa que 

aumenta o valor real do salário mínimo de maneira que o valor nominal deste e do 

rendimento mensal dos trabalhadores sofra elevações significativas e, 

consequentemente, aumente o poder de compra dos trabalhadores.  

A valorização do mínimo pode causar grande impacto para as finanças públicas 

municipais. Inicialmente, porque todas as aposentadorias e benefícios sociais tem como 

piso o salário mínimo. A valorização do mesmo também provoca um aumento de custos 

do estado com esses beneficiários. Além disso, as prefeituras, principalmente as de 

municípios de menor porte, tem um grande número de funcionários ganhando até um e 

meio salário mínimo e, com tal política, tem suas despesas com pessoal aumentadas 

progressivamente. É importante ressaltar ainda que o impacto fiscal ocorre de maneira 

permanente, pois é vedada qualquer possível redução nominal de remuneração.  

O Governo Federal adotou nos últimos anos uma política de aumento de renda 

via aumentos reais do salário mínimo. Esta política se mostrou bastante salutar à 

população e ao conjunto da economia, mas causa problemas de caixa às prefeituras 

brasileiras. Isso porque pressiona fortemente as folhas de pagamentos, principalmente 

em regiões do país aonde os Municípios têm baixa arrecadação e maior parte dos 

funcionários pagos pelo piso nacional. Vale lembrar que o conjunto dos Municípios é o 

maior empregador do Brasil, com mais de 3 milhões de funcionários com 

remuneração vinculada ao salário mínimo. 

O aumento do salário mínimo para 2017 foi de R$ 57 equivalente a 6,48% de 

crescimento em relação ao pago em 2016. Esse aumento provocará um impacto nas 

folhas de pagamento municipais de R$ 2,219 bilhões em 2017. Desde 2003, a 
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política de valorização do mínimo já acumula um impacto de R$ 27,113 bilhões na 

folha municipal. 

 

Tabela 1 – Ampliação dos gastos para custear aumento do Salário Mínimo 

Impacto com 

Encargos

Até 0,5 SM 0,5 a 1,0 SM 1 a 1,5 SM Antes Depois Aumento Mensal Anual ** Anual **

2003 26.082           335.274          959.617       200,00 240,00   40,00        58.560.710       780.614.264     961.566.858        

2004 23.694           362.426          975.859       240,00 260,00   20,00        30.069.805       400.830.501     493.746.198        

2005 24.842           373.216          1.179.554    260,00 300,00   40,00        70.671.020       942.044.697     1.160.418.148      

2006 27.294           442.535          1.336.369    300,00 350,00   50,00        100.800.475      1.343.670.332  1.655.143.800      

2007 28.309           438.565          1.451.883    350,00 380,00   30,00        64.737.960       862.957.007     1.062.997.303      

2008 26.397           435.036          1.514.771    380,00 415,00   35,00        78.152.874       1.041.777.807  1.283.270.187      

2009 28.254           449.376          1.666.809    415,00 465,00   50,00        121.733.513      1.622.707.722  1.998.864.275      

2010 32.213           472.591          1.688.419    465,00 510,00   45,00        111.648.308      1.488.271.939  1.833.265.209      

2011 30.189           449.003          1.666.063    510,00 545,00   35,00        85.204.893       1.135.781.217  1.399.064.335      

2012 28.942           461.286          1.608.911    545,00 622,13   77,13        182.919.522      2.438.317.227  3.003.538.550      

2013 28.942           461.286          1.608.911    622,13 678,00   55,87        132.499.853      1.766.223.045  2.175.647.592      

2014 28.942           461.286          1.608.911    678,00 724,00   46,00        109.092.416      1.454.201.899  1.791.297.463      

2015* 28.942           461.286          1.608.911    724,00 788,00   64,00        151.780.752      2.023.237.424  2.492.239.948      

2016* 28.942           461.286          1.608.911    788,00 880,00   92,00        218.184.831      2.908.403.797  3.582.594.925      

2017* 28.942           461.286          1.608.911    880,00 937,00   57,00        135.179.732      1.801.945.831  2.219.651.204      

*  Sem o efetivo municipal dos anos 2015 e 2016, utilizou-se as quantidades do ano de 2013 27.113.305.994

**  Valor inclui o pagamento de 13º salario e de 1/3 de férias

Fonte: RAIS

Quantidade de servidores municipais Reajuste do Salário Mínimo
Ano

Impacto sem Encargos

 

A cada ano, quando o Governo Federal e o Congresso Nacional validam esses 

reajustes reais no salário mínimo, os cofres municipais sofrem com crescimento das 

despesas com gasto de pessoal. O maior problema dessa política é que a mesma não 

conta com a designação de uma fonte de custeio e não dá espaço para nenhuma 

possibilidade de intervenção do gestor municipal. 
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Metodologia 

Para mensurar o mercado de trabalho que é custeado pelas receitas municipais 

foi utilizada a RAIS de 2013. A base do MTE é um banco de dados de grande porte com 

diversas informações trabalhista e diante da dimensão da pesquisa, foram utilizados 

alguns critérios para limpeza da base e seleção de dados relevantes.  

Foram considerados para a base final do estudo funcionários públicos municipais 

de diferentes poderes que trabalham em qualquer ocupação com carga de trabalho 

semanal maior que 20 horas. Além disso, permaneceram aqueles que ganham mais que 

R$ 308,18 e menos que R$ 33.763,00. É importante destacar que a base trata apenas 

dos funcionários públicos municipais ativos excluindo, portanto, os aposentados.  

Acerca da mensuração do impacto, foram considerados férias, 13º salário e os 

encargos patronais incidentes no salário base. Para mensurar tais encargos foi feita 

uma generalização: considerou-se que 100% dos trabalhadores públicos municipais são 

vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). No cálculo dos encargos 

patronais considera-se, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, aqueles de 

responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores 

públicos ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público municipal. 

A soma destes acresce em 16,05% sobre o salário base o custo do empregador.   


