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3 IMPACTO DO AUMENTO 
DO SALÁRIO MÍNIMO NAS 
CONTAS MUNICIPAIS

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 eco-
nomia, 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 arre-
cadação 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 2 milhões de funcionários com remunera-
ção vinculada ao salário mínimo.

O Governo Federal publicou o Decreto nº 8.116 de 23 de dezembro de 2013, onde estabe-
leceu o salário mínimo de 2014 em R$ 724. Um aumento de 6,78% em relação ao pago em 2013. 
Esse aumento provocará um impacto nas folhas de pagamento municipais de R$ 1,79 bilhões em 
2014. Desde 2003, a política de valorização do mínimo já acumula um impacto de R$ 18,8 bilhões 
na folha municipal.
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Como podemos ver na tabela acima, a cada ano quando o Governo Federal e o Congresso 
Nacional realizam esta politica de aumento real do salário mínimo, os cofres municipais sofrem com 
consideráveis aumentos das respectivas folhas de pagamento, sem nenhuma possibilidade de inter-
venção do gestor municipal ou mesmo previsão de novos recursos para o custeio de política.

Metodologia

Para mensurar o impacto destes aumentos nas contas municipais, coletamos no Cadastro 
Geral de Empregados e Desempegrados (CAGED) e na base de dados da RAIS do Ministério do 
Trabalho e Emprego a quantidade de funcionários públicos municipais que recebem até 1 ½ salá-
rio mínimo em cada ano. Multiplicamos o total de funcionários em cada um dos anos, considerando 
as faixas de remuneração, pelo aumento do salário mínimo. A estimativa inclui os encargos que são 
pagos sobre o salário base, como o INSS patronal, FGTS, Salário Família, PIS , Sistema S, entre 
outros.


