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OS MUNICÍPIOS
E A CRISE42

A Confederação Nacional de Municípios – CNM realizou uma série de estudos com o objetivo de veri-
fi car a situação das prefeituras diante da crise econômica, e os principais resultados estão elencados a seguir:

1) Depois de uma forte queda nos primeiros meses do ano, o Fundo de Participação dos Municípios 
– FPM apresentou uma leve recuperação em maio e junho, acumulando até agora uma perda nominal de R$ 
524 milhões em relação a 2008, ou R$ 2 bilhões, se atualizarmos os valores dos repasses pela infl ação. Des-
sa perda, cerca de R$ 1 bilhão foi reposto pelo governo federal por meio do Apoio Financeiro aos Municípios 
(Medida Provisória no 462). 

2) As receitas próprias dos Municípios são as que estão se comportando melhor diante da crise eco-
nômica, segundo indicam os relatórios de execução orçamentária das três esferas de governo até abril. As 
receitas da União (excluindo Previdência) caíram 5,2%, as dos Estados aumentaram 4,8% e a dos Municípios 
cresceram 8,2%.

Tabela 1

3) Os investimentos municipais bateram um recorde histórico em 2008, atingindo a cifra de R$ 31 
bilhões e, em 2009, apesar da crise e da natural ressaca pós-eleitoral, apresentam por enquanto (no primeiro 
quadrimestre) uma queda de apenas 4,7% em relação a igual período do ano passado.

4) De 233 prefeitos entrevistados pela equipe da CNM, apenas 6,47% disseram que suas fi nanças 
estavam bem, apesar de os relatórios orçamentários indicarem que 27,6% dessas prefeituras já arrecadaram 
(receitas tributárias) nos quatro primeiros meses do ano mais de 40% do previsto para todo o ano de 2009 nos 
respectivos orçamentos.

5) Apenas 4,74% dos prefeitos pesquisados disseram que suas receitas (exceto FPM) estão crescen-
do, embora o porcentual de prefeituras com crescimento real da arrecadação própria seja de 49,5%; ou seja, 
os dados objetivos indicam que, do lado das receitas, a crise conjuntural não está sendo uma grande ameaça 
aos cofres municipais. A maior ameaça vem da crise estrutural que os Municípios enfrentam pelo crescimento 
de suas despesas e responsabilidades com a manutenção dos programas de outras esferas de governo.

42  Estudo realizado em junho de 2009.
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1. O FPM federal

A queda das receitas federais de Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) derrubou, nos primeiros meses do ano, a arrecadação de FPM, que está vinculada a estes dois tributos 
federais, em proporção de 23,5%. A partir de maio, entretanto, o governo passou a compensar essa queda por 
meio da aceleração do processo de identifi cação de pagamentos de dívidas tributárias originárias do IR e do 
IPI. Como esses impostos estão vinculados ao FPM, sempre que a Receita identifi ca tais pagamentos precisa 
repassar o correspondente porcentual do fundo, o que já vinha ocorrendo nos anos anteriores, mas em 2009 
ganhou maior celeridade.

Apesar dessa ginástica fi nanceira, ainda assim o FPM bruto do primeiro semestre de 2009 se en-
contra R$ 524 milhões abaixo em valores nominais daquele registrado no mesmo período de 2008.43 No ano 
passado, o FPM bruto entre janeiro e junho havia somado R$ 24,9 bilhões; neste ano, foram R$ 24,4 bilhões, 
sem contar nesse montante os repasses extraordinários, da ordem de R$ 1 bilhão, de Apoio Financeiro aos 
Municípios (AFM) previstos na MP 462/2009.

Tabela 2

Em valores brutos e nominais, portanto, os Municípios acumulam perda de 2,1% no FPM até o fi nal do 
primeiro semestre, o que foi compensado pelo AFM. Em valores líquidos e atualizados pela infl ação, porém, 
essa queda chega a 9,1% e a diferença a menor recebida pelos Municípios, a R$ 2 bilhões. Foram R$ 21,5 
bilhões em 2008 contra R$ 19,5 bilhões em 2009. O pior mês foi fevereiro, seguido de março e abril, como se 
vê na tabela seguinte.

Tabela 3

2. O ICMS estadual

A cota de ICMS à qual os Municípios também têm direito (25% da receita estadual) apresenta uma 
trajetória de maior estabilidade no primeiro quadrimestre, principalmente porque os Estados não adotaram es-
tratégias tão agressivas de desoneração tributária quanto a União, com o IPI. Em valores nominais e brutos, há 

43  O adjetivo “bruto” signifi ca que se trata do valor do FPM antes da retenção para o Fundeb, que passou de 18,4% em 2008 para 20% em 2009. Consequentemente, quando fala-se 
em FPM “líquido”, estamos nos referindo ao valor efetivamente recebido pelo Município, já descontado o Fundeb.
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inclusive um leve aumento de 2,2% nos repasses de ICMS para os Municípios, mas em valores reais e líquidos 
(descontando o Fundeb), os Municípios perderam 5% da sua receita originada no ICMS até abril.

Tabelas 4 e 5

No caso do IPVA, outro tributo estadual partilhado com os Municípios, em proporção de 50%, ocorreu 
um aumento de 15,3% nas receitas entre janeiro e abril, o que refl ete as vendas de automóveis novos reali-
zadas em 2008, antes da crise. No primeiro quadrimestre de 2008, a cota-parte do IPVA havia somado R$ 5,4 
bilhões, agora em 2009 já foram R$ 6,2 bilhões.

Parte desse aumento também pode estar relacionado ao aumento recente das vendas de automóveis 
posterior à redução do IPI.

3. As receitas próprias (tributárias) dos Municípios

A fi m de analisar o comportamento da receita própria dos Municípios durante a crise, a CNM realizou 
uma busca nos relatórios resumidos de execução orçamentária disponibilizados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), reunindo dados de 354 prefeituras (20 capitais, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro). Estes 
dados mostram que, por um lado, ao contrário do ocorrido com o ICMS e o FPM (IR+IPI), a arrecadação de 
tributos nos Municípios manteve-se em crescimento nos quatro primeiros meses do ano, acumulando alta de 
8,21% em valores nominais, como se vê a seguir.

Tabela 6

Mais uma vez, o Imposto Sobre Serviço (ISS) é o tributo que mais cresce na esfera municipal, refl etin-
do tanto o bom trabalho realizado pelas prefeituras quanto a maior resistência do setor de serviços à crise. O 
ITBI, referente a transações imobiliárias, é o único tributo municipal que está em queda em 2009.
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Apesar dos resultados agregados positivos, existem 104 Municípios da amostra de 354 que tiveram 
queda de receita no primeiro quadrimestre do ano. Os dados indicam ainda que 195 prefeitos reduziram os 
investimentos no mesmo período, o que refl ete tanto o ciclo eleitoral quanto uma reação natural à crise e à 
queda do FPM.

Comparando com as receitas federais e estaduais a seguir, percebe-se nitidamente que a arrecadação 
própria dos Municípios leva vantagem, no sentido de resistir à crise econômica.

Tabela 7

4. Os investimentos públicos

Os investimentos públicos são parte fundamental da política fi scal anticíclica defi nida pela União, mas 
poucos sabem que os Municípios são historicamente os principais responsáveis pela execução direta de in-
vestimentos no Brasil. Desde 1995, os Municípios já investiram R$ 269,8 bilhões em valores atualizados pela 
infl ação, enquanto a União executou diretamente R$ 115,9 bilhões, em valores atualizados pela infl ação, como 
se vê a seguir. 

Tabela 8

Em 2009, pelos dados parciais das 354 prefeituras pesquisadas, os investimentos municipais caíram 
de R$ 1,45 bilhão (primeiro quadrimestre de 2008) para R$ 1,38 bilhão. Se esse comportamento se reproduzir 
até o fi nal do ano, entretanto, os Municípios ainda fecharão 2009 com o segundo maior nível de investimentos 
desde 1995. O maior nível de investimento já realizado pelos Municípios ocorreu em 2008, quando as obras 
e as aquisições de equipamentos na esfera municipal somaram cerca de R$ 31 bilhões, 44% de todo investi-
mento realizado pelas administrações públicas no período.
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Ainda é cedo para fazer prognósticos, pois o ritmo de execução dos investimentos é muito baixo no 
início do ano, mas essa discussão será aprofundada na próxima seção sobre as expectativas, das quais os 
investimentos (privados ou públicos) dependem.

5. As expectativas dos prefeitos

A crise econômica afeta as prefeituras de várias formas; a mais evidente e direta é pela queda da ar-
recadação, principalmente do FPM e do ICMS, que representam juntos cerca de 40% das receitas municipais 
no Brasil. Outro canal de transmissão igualmente importante é o da confi ança ou das expectativas, que afeta 
o ânimo do administrador em relação ao ambiente econômico e infl uencia suas decisões, em acordo ou de-
sacordo com a situação concreta.

Em outras palavras, é possível que a crise afete as expectativas dos administradores municipais de 
modo mais negativo do que a situação concreta da economia e das fi nanças municipais justifi caria. Vendo o 
FPM cair, por exemplo, o prefeito pode avaliar que suas receitas próprias também cairão diante da crise e, por 
isso, ele se antecipa a este risco potencial cortando ou planejando cortar os investimentos e outros gastos.

A fi m de avaliar a ocorrência ou não deste fenômeno, a área de pesquisa da CNM realizou uma pes-
quisa de opinião e percepção com os prefeitos dos 354 Municípios para os quais dispúnhamos de informações 
reais referentes às receitas e despesas no primeiro quadrimestre do ano. Ao todo, obtivemos respostas de 233 
prefeitos e as confrontamos em seguida com os dados da execução orçamentária.

Os resultados da comparação confi rmam a suspeita de que as expectativas dos administradores muni-
cipais foram fortemente afetadas pela crise, caracterizando-se por algum excesso de pessimismo em relação 
às fi nanças municipais. Vejam os resultados.

Na primeira pergunta, sobre a opinião do prefeito em relação ao comportamento das fi nanças de seu 
Município diante da crise, procurou-se verifi car se as receitas tributárias estavam se comportando de acordo 
com o previsto no orçamento ou não. Nesse caso, só consideramos que a situação estava “mal” quando a 
arrecadação estava 30% abaixo do previsto para o ano inteiro. Por outro lado, quando a receita do primeiro 
quadrimestre superava os 40%, era sinal de que as fi nanças estavam se comportando “bem”. Entre 30% e 
40%, classifi camos como “regular”.

A discrepância entre as respostas e os dados reais é signifi cativa em relação aos Municípios consi-
derados “bem” diante da crise. Existe uma quantidade signifi cativa de Municípios que estão nessa situação 
(27,6%), mas poucos prefeitos reconhecem como tal (6,47%).

Na segunda pergunta, sobre o comportamento das receitas (exceto FPM), fi cou ainda mais nítido 
como poucos prefeitos que estão tendo crescimento de sua arrecadação própria sabem disso. Somente 
4,74% reconhecem o crescimento, embora ele ocorra em metade das prefeituras. Ou seja, mesmo explicitan-
do na pergunta que não nos referíamos ao FPM, 73,71% dos administradores pesquisados disseram estar 
sofrendo com a queda das demais fontes de receita, o que só ocorre efetivamente em 37,7% das prefeituras 
pesquisadas.

Tabela 9

No terceiro item, buscamos verifi car a reação dos prefeitos em relação à crise, do ponto de vista dos 
gastos. Para saber de que modo a resposta sobre estar ou não promovendo cortes encontrava respaldo nos 
dados da execução orçamentária, comparamos os investimentos executados com o valor orçado. Menos de 
10% de execução foi considerado como expressão de cortes e cancelamento de projetos, acima de 20% como 
sinal de normalidade e 10% a 20% como caso de ajuste suave.
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Nesse caso, houve muita similaridade entre as respostas e as informações extraídas da execução or-
çamentária. O mais importante, entretanto, foi verifi car que – mesmo que os cortes por ora não sejam signifi ca-
tivos – 69,83% dos prefeitos pretendem reduzir as despesas (inclusive investimentos) para se adequar à crise.

Tabela 10

Por fi m, busca-se saber a opinião dos prefeitos sobre a extensão da crise, o que mostrou uma clara 
divisão entre os que consideram que o pior já passou e aqueles que ainda temem por mais consequências 
negativas.

Tabela 11




