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Estudos Técnicos/CNM – dezembro de 2015
Previsão da STN para Dezembro de 2015

A Secretaria do T esouro Nacional divulgou a previsão para os próximos dois
decêndios do mês de dezembro de 2015 e para os próximos dois meses. E o cenário
esperado não é bom.
No primeiro decêndio foi realizado o montante bruto de R$ 2.616.375.813,23,
sendo 25,17% menor que o mesmo mês do ano anterior. O repasse bruto do segundo
decêndio de dezembro de 2015 está estimado em R$ 1.709.563.500,00 e o terceiro
em R$_2.023.515.000,00. Se as estimativas se concretizarem, o mês de dezembro
será de R$_6.349.454.313,23 sem descontar os valores para o FUNDEB.
De acordo com os dados, a estimativa prevê uma queda nominal de 12,53%
para este mês. Para o segundo decêndio espera-se uma queda de 9,33% e para o
terceiro um aumento de 7,79%, sempre comparando com o decêndio do ano anterior,
conforme pode ser visto na tabela abaixo:

Tipo

Valores Brutos Nominais dos decêndios
do ano anterior (2014)

do ano corrente (2015)

Variação

1º Decêndio

3.496.535.178,74

2.616.375.813,23

-25,17%

2º Decêndio

1.885.497.408,08

1.709.563.500,00

-9,33%

3º Decêndio
TOTAL

1.877.211.204,05
7.259.243.790,86

2.023.515.000,00
6.349.454.313,23

7,79%
-12,53%

*Departamento de Estudos Técnicos da CNM - Dados Nominais estimados para 2° e 3° decêndios de 2015

Para se ter uma ideia na estimativa trimestral da STN divulgada em novembro, o
valor esperado para o FPM de Dezembro era de queda de 8,2% em relação a dezembro
do ano passado, e na estimativa divulgada hoje, a queda esperada para o FPM de
dezembro é de 12,5%.

A previsão deixa claro que para janeiro/2016 em comparação com janeiro/2015 do
ano anterior é esperado uma queda de 17,2%. Para o mês de fevereiro/2016 a estimativa
da STN é de crescimento de 3,8% em relação ao mês de fevereiro/2015.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) em todas as suas notas sobre o FPM
durante este ano, frisou que as estimativas de repasse eram otimistas demais, uma vez que
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atravessamos uma grave crise econômica com baixo crescimento e inflação alta, fenômeno
chamado de estaginflação.
Com o intuito de auxiliar os municípios brasileiros no fechamento das contas de
2015, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) estimou os valores que seriam
repassados neste último mês de dezembro. As transferências consideradas foram o
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), com seus 3 decêndios e o 1% de dezembro .
O montante do repasse do adicional de 1% do FPM foi de R$ 3.505.090.357,74,
este valor foi maior em 4% se comparado com o do ano anterior que foi de R$
3.370.332.934,94.

Quando

comparado

com

o

valor

estimado

pela

CNM

(R$

3.472.623.000), o montante foi apenas 0,93% maior.
Para calcular os dec êndios, usamos a série histórica do FPM por decêndio,
baseando-se nas estimativas disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
divulgadas até novembro do presente ano.
Ano

Mês

1º Decêndio

2º Decêndio

3º Decêndio

2011

Dez

2.824.432.932,26

1.721.992.749,23

1.683.660.987,81

6.230.086.669,30

2012

Dez

3.055.836.064,85

1.335.553.470,86

2.092.870.774,16

6.484.260.309,88

2013

Dez

3.078.466.746,21

1.500.819.113,53

2.109.581.822,99

6.688.867.682,73

2014

Dez

3.496.535.178,74

1.885.497.408,08

1.877.211.204,05

7.259.243.790,86

2015

Dez

2.616.375.813,23

1.709.563.500,00

2.023.515.000,00

6.349.454.313,23

Estimativa CNM

3.317.462.248,39

1.484.032.010,39

1.856.878.237,93

6.658.372.496,71

Diferença

-21,13%

15,20%

8,97%

-4,64%

Valor Bruto

Obs: Para 2015, o segundo e terceiro decêndios são previsões da Secretaria do Tesouro Nacional

Conforme pode ser visto na tabela, quando comparado com o valor estimado pela
CNM para dezembro/2015 foi de (R$ 6.658.372.496,71), o montante foi apenas 4,64%
maior que o estimado pelo Tesouro Nacional.
Informamos aos gestores municipais que de acordo com a sazonalidade do FPM,
os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, é o melhor trimestre do ano, mas com estas
novas estimativas reforçamos nossos alertas de cuidado e prudência na execução das
despesas, pois a receita está estagnada no momento.
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