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O AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO E O SEU IMPACTO NAS CONTAS 
MUNICIPAIS 

 
 

 
Todos os municípios brasileiros, a exemplo do que tem ocorrido nos últimos anos, 
receberão o impacto em suas contas em função do reajuste do salário mínimo, sendo 
que algumas centenas estarão na contingência de terem que descumprir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com o salário mínimo sendo reajustado para R$ 380,00, o 
equivalente a 8,57%. 

 
De um lado temos a Constituição Federal, que determina em seu artigo 7º, inciso IV 
que é direito de todos os trabalhadores receberem salário mínimo. 
 
De outro, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF limita os gastos com pessoal e seus 
encargos, uma despesa sabidamente expressiva nas contas de qualquer Prefeitura.  O 
Poder Executivo municipal, pelo art. 20, inciso III, da LRF, não pode gastar, com o seu 
pessoal, mais do que 54% da Receita Corrente Líquida do município1. 

 
A LRF, determina também que nos o Município que exceder o limite de 54%, tem de 
promover um ajuste nos dois quadrimestres seguintes, sob pena de multa 
administrativa, conforme o previsto no inciso IV, do art. 5º, da Lei Nº 10.028/2000. 

 
Segundo levantamentos da CNM e do BNDES, na grande maioria dos municípios das 
Regiões Norte e Nordeste, acima 60% da sua folha de pagamento correspondem a 
funcionários que recebem até um salário mínimo.  A partir desse dado, é possível 
conhecer-se a dimensão do problema com que esses prefeitos estarão se 
defrontando, a partir da vigência do novo valor do salário mínimo nacional. 
 
Tomando-se por base os municípios onde mais de 60% do funcionalismo recebe um 
salário mínimo mensal, o impacto do aumento, seja de 8,57% no valor deste poderá 
acarretar em uma despesa extra de 5,14% nos gastos com pessoal do município.  Isso 
equivale a dizer que aqueles municípios que hoje estão gastando, com pessoal, 50% 
da Receita Corrente Líquida ou acima, estarão na iminência de ultrapassar o limite 
permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 

                                                 
1 Total das receitas tributárias,  contribuições e outras receitas correntes e das transferências recebidas (incluso o FPM, 
Fundef, SUS e convênios), menos algumas pequenas deduções, como é o caso da contribuição previdenciária dos 
servidores. 
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Para efeito didático, apresentamos uma simulação, a partir de um caso concreto, que 
pode ser extrapolado para outros municípios em situação semelhante: 
 
 
Situação 1: Salário Mínimo de R$ 380,00 

 
 

MUNICIPIO 
Receita Corrente 
Líquida 

Despesa com 
Pessoal % Despesa Pessoal 

Município A 
              
10.000.000,00  

             
5.200.000,00  52,0% 

 
 
Situação 2: Salário Mínimo de R$ 415,00 (impacto de 9,21% na folha de pessoal) 
 
 

MUNICIPIO Receita Corrente Líquida 
Despesa com 
Pessoal % Despesa Pessoal 

Município A 10.000.000,00 5.678.920,00 56,78% 
 
 
Nesta situação o município simulado estará ultrapassando o limite da LRF em R$ 278 
mil, excesso esse que terá de ser eliminado em até dois quadrimestres após a entrada 
em vigor do novo mínimo. 
 
Em anexo, segue a síntese de estudo elaborado pela CNM com relação ao impacto do 
aumento do Salário Mínimo para todos os Municípios do país. Para mais informações 
contate o Presidente da entidade, Prefeito Paulo Ziulkoski, através do telefone (51) 
9982-1717. 
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Resumo Salário Mínimo 
 
GASTOS COM PESSOAL 
 
Dados elaborados conforme o relatório FINBRA 2006, elaborado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional: 
O relatório apresenta as receitas e despesas de 4.938 Municípios. 
666 Municípios gastam com pessoal mais de 54% da RCL = 13,49%. 
771 Municípios gastam entre 50% e 54% da RCL com pessoal = 15,61%. 
3.501 Municípios gastam menos de 50% da RCL com pessoal = 70,90%. 
A Receita Corrente total dos Municípios em 2006 foi de R$ 165 bilhões. 
A despesa total com pessoal foi de R$ 72,5 bilhões, 44% da Receita Corrente. 
 
EFETIVO DE FUNCIONÁRIOS 
 
Dados extraídos do relatório RAIS 2006, do Ministério de Trabalho e Emprego: 
 
Os Municípios possuem um total de 4.705.201 funcionários. 
Do total de ativos, 36,32%, o equivalente a 1.480.174 funcionários, recebe menos de 
1,5 salários mínimos por mês divididos da seguinte forma: 
- 28,976 recebem menos de ½ Salário Mínimo.. 
- 514.914 recebem entre 0,51 e 1 salário mínimo. 
- 936.284 recebem entre 1,01 e 1,50 salário mínimo. 
 
Com o aumento de 9,21% no salário mínimo nacional, o impacto gerado nos 
Municípios será de cerca de 8 mil salários mínimos por mês respectivamente, que 
equivale a cerca de R$ 3 milhões por mês. 
Por ano o gasto adicional dos Municípios será de mais de 50 milhões com folha de 
pagamento, considerando-se o 13º e os encargos sociais. 
Podemos afirmar que, para cada ponto percentual de aumento no salário mínimo, os 
Municípios gastarão R$ 10 milhões a mais por ano, ou seja para cada R$ 1,00 de 
aumento no salário mínimo as despesas com pessoal dos Municípios aumentarão em 
R$ 1,66 milhão por ano. 
 
Conclusões: 
 
As administrações municipais enfrentarão, sem dúvida, um desafio adicional de terem 
que elevar os salários do restante dos seus servidores, aqueles que percebem mais 
que um salário mínimo, em percentual que lhes reponha ao menos a inflação dos 
últimos doze meses. 
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Em resumo, os prefeitos, além de terem que demitir pessoal, piorando ainda mais a 
prestação de serviços à comunidade (limpeza pública, saúde, educação, etc.), 
deixarão de receber recursos na forma de transferências voluntárias, caso não 
consigam reduzir a sua despesa no prazo fixado, que é de oito meses. 
 
Admitindo-se o pior, poderemos ter municípios que serão duplamente penalizados.  
Primeiro, ao serem os prefeitos obrigados a demitir servidores, em prejuízo da 
prestação dos serviços essenciais aos cidadãos, cujo impacto é mais sentido nas 
áreas de agudas carências, ou seja, as regiões mais pobres do País.  

  
Segundo, se mesmo demitindo pessoal, não lograrem atingir o limite de gastos 
permitido, serão punidos com a interrupção das transferências de recursos da União e 
dos Estados. 
 
Donde se conclui que, embora modesto e longe do que seria desejável pelo governo e 
os trabalhadores em geral, um mínimo de R$ 415,00 trará, como conseqüência, mais 
desemprego e piora na qualidade dos serviços públicos em boa parte dos municípios 
brasileiros.  Lamentavelmente, esse efeito será mais intenso nas regiões que já estão 
penalizadas com os piores índices de desenvolvimento humano do País. 

 
Sendo assim a CNM sugere ao Congresso Nacional que além de procurar uma saída 
orçamentária para as contas da União que serão afetadas pelo aumento do salário 
mínimo, busque criar um fundo de compensação para os Municípios que hoje estão 
gastando com pessoal dentro do limite estabelecido pela LRF e que em função do 
aumento no salário mínimo, extrapolarão esse limite. 
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