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Estudos Técnicos/CNM – abril de 2017 

 

Impacto do aumento do salário mínimo nas contas municipais 

 

Na última sexta-feira, dia 7 de abril, o governo federal anunciou a nova meta de 

resultado primário e os parâmetros macroeconômicos para os próximos anos que estarão 

presentes no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 (PLDO 2018) que será 

encaminhada ao Congresso Nacional. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as 

metras e prioridades da administração pública federal e por isso, constitui-se no elo entre o 

Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

De acordo com o anúncio do governo federal, apesar da previsão do déficit primário para 

2018 ser de R$ 129 bilhões, a estimativa é que o PIB do país tenha crescimento real de 2,5% 

em 2018 e 2019, chegando em 2020 a 2,6%. 

Para o salário mínimo, conforme a Lei nº 13.152 de 29 de julho de 2015, a 

previsão para o aumento do próximo ano, é de R$ 979, para 2019, de R$ 1.029, e de 

R$ 1.103 em 2020. É importante ressaltar que 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 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. O impacto fiscal ocorre 

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

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) acompanha o impacto da política de 

valorização do salário mínimo nas contas municipais. Os cálculos elaborados pela CNM foram 

realizados com base nos dados disponibilizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ressalta-se que como a última atualização 

disponível da RAIS é de 2015, os cálculos da CNM para a previsão do impacto do aumento do 

salário mínimo foram feitos com base no efetivo municipal deste ano.  
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Considerando-se o período entre 2003 a 2015, a política de valorização do mínimo já 

acumula um impacto de R$ 25,407 bilhões na folha municipal. Com o aumento do salário 

previsto na PLDO 2018, este impacto nas folhas de pagamento municipais pode atingir R$ 39, 

948 bilhões até 2020.  

 

Tabela 1 – Simulação do impacto dos aumentos do salário mínimo com base na RAIS 

(em R$ correntes): 

 

A simulação do impacto do aumento do salário mínimo calculada pela CNM leva em conta 

a quantidade de servidores municipais que encontram-se nas seguintes faixas de remuneração: 

até 0,5 salário mínimo, de 0,5 a 1 salário mínimo e de 1 a 1,5 salário mínimo. Os servidores 
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municipais que estão nestas faixa de remuneração totalizam aproximadamente 2 milhões de 

empregados. Vale ressaltar que o conjunto dos Municípios é o maior empregador do Brasil, com 

mais de 6 milhões de funcionários com remuneração vinculada ao salário mínimo. 

Embora a política de valorização do salário mínimo seja salutar à população e ao conjunto 

da economia, esta 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 a maior parte dos funcionários são pagos pelo piso nacional. 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. 

 

 

  

 


