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10 SITUAÇÃO NO INICIO DE 
MANDATO EM 2013

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta os resultados de uma pesquisa de 
opinião realizada com os prefeitos eleitos para este mandato; como eles receberam seu Município e 
quais ações estão sendo adotadas para “arrumar a casa”.

No Brasil existem hoje 5.568 municípios. Até 50 mil habitantes temos 4.950 (88%), e nesta úl-
tima eleição municipal ocorreu uma taxa de renovação muito grande do mandato anterior para este, 
são ao todo 4.063 (72,9%) novos gestores municipais. 

Como estamos enfrentando uma crise financeira desde 2012, os atuais prefeitos encontra-
ram seus municípios numa situação não tão boa e com inúmeros projetos e promessas da campa-
nha para serem executados.

A partir do entendimento deste processo, os dados serão apresentados sob três perspecti-
vas, a primeira é a consolidação de todos os municípios pesquisados, a segunda dos prefeitos elei-
tos pela situação e reeleitos e a terceira dos prefeitos eleitos pela oposição.

Foram pesquisados ao todo 3.853 (69,2%) dos municípios brasileiros, tornando esta amostra 
extremamente representativa.

Resultados do conjunto dos municípios:

No conjunto temos 1.858 (48%) gestores que foram eleitos pela situação e 1.979 (52%) pela 
oposição, a situação em que a prefeitura se encontra é ótima para 503 (13%), boa para 1.550 (40%), 
ruim para 911 (24%) e péssima para 879 (23%). Existem dívidas de curto prazo em 2.599 (69%) e elas 
representam em média 16% do orçamento anual da prefeitura, existem dívidas com fornecedores em 
2.238 (60%) e elas estão em média com 5,7 meses de atraso, atraso na folha de pagamento em 818 
(22%) e atraso no 13º salário do ano anterior em 565 (15%). Declaram que existem obras e ou equipa-
mentos oriundos dos convênios com a União pendentes de pagamento em 2.054 (58%), e o município 
ficou com restos a pagar a descoberto em virtude destes convênios em 1.335 (70%) cidades.

2.346 (62%) gestores declaram que receberam o município com falta de equipamentos ou 
equipamentos sucateados, sendo que o maior problema está localizado no setor de Saúde 2.021 
(47%) e no setor de Obras 1.116 (26%).
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2.294 (63%) declaram que os recursos correntes não são suficientes para fazer frente às de-
mandas da população e por isso adotaram algumas ações. Em primeiro lugar está a elaboração de 
projetos para apresentar aos governo estadual e federal, em segundo a redução do número de se-
cretarias municipais e ou reorganização administrativa, em terceiro está a busca de ações políticas 
junto as entidades estaduais e a CNM, em quarto lugar aparece a auditoria nas contas públicas e 
áreas da prefeitura, em quinto lugar aparece a proibição de viagens e capacitações para os servido-
res, em sexto aparece a diminuição do horário de atendimento ao público e em sétima outras ações.
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Resultados dos reeleitos ou eleitos pela Situação:

Temos 1.858 (48%) gestores que foram eleitos pela situação ou reeleitos, a situação em que 
a prefeitura se encontra é ótima para 424 (23%), boa para 1.099 (59%), ruim para 233 (13%) e pés-
sima para 98 (5%). Existem dívidas de curto prazo em 1.005 (55%) e elas representam em média 
12,2% do orçamento anual da prefeitura, existem dívidas com fornecedores em 843 (47%) e elas 
estão em média com 3,7 meses de atraso, atraso no folha de pagamento em 179 (10%) e atraso no 
13º salário do ano anterior em 115 (6%). Declaram que existem obras e ou equipamentos oriundos 
dos convênios com a União pendentes de pagamento em 861 (50%), e o município ficou com restos 
a pagar a descoberto em virtude destes convênios em 523 (63%) cidades.

652 (36%) gestores declaram que receberam o município com falta de equipamentos ou equi-
pamentos sucateados, sendo que o maior problema está localizado no setor de Saúde 922 (49%) e 
no setor de Obras 452 (24%).

977 (55%) declaram que os recursos correntes não são suficientes para fazer frente às de-
mandas da população e por isso adotaram algumas ações: em primeiro lugar é a elaboração de pro-
jetos para apresentar aos governo estadual e federal, em segundo a busca por ações políticas junto 
a entidade estadual e a CNM para obtenção de recursos extraordinários, em terceiro está a redução 
do  número de secretarias e na reestruturação administrativa, em quarto aparece a proibição de via-
gens e capacitações para os servidores públicos, em quinto está a auditoria nas contas públicas e 
áreas da prefeitura, em sexto aparece a diminuição do horário de atendimento ao público e em sé-
timo aparecem outras ações.
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Resultados dos eleitos pela Oposição:

Temos 1.979 (52%) gestores que foram eleitos pela oposição, a situação em que a prefeitu-
ra se encontra ótima é para 77 (4%), boa para 439 (22%), ruim para 678 (34%) e péssima para 779 
(39%). Existem dívidas de curto prazo em 1.584 (81%) e elas representam em média 18,6% do or-
çamento anual da prefeitura, existem dívidas com fornecedores em 1.387 (72%) e elas estão em 
média com 7 meses de atraso, atraso no folha de pagamento em 637 (33%) e atraso no 13º salário 
do ano anterior em 450 (23%). Declaram que existem obras e ou equipamentos oriundos dos convê-
nios com a União pendentes de pagamento em 1.185 (66%), e o município ficou com restos a pagar 
a descoberto em virtude destes convênios em 805 (74%) cidades.

1.686 (87%) gestores declaram que receberam o município com falta de equipamentos ou 
equipamentos sucateados, sendo que o maior problema está localizado no setor de Saúde 1.093 
(46%) e no setor de Obras em 658 (28%).

1.313 (69%) declaram que os recursos correntes não são suficientes para fazer frente às de-
mandas da população e por isso adotaram algumas ações: em primeiro lugar está a elaboração de 
projetos para apresentar aos governo estadual e federal, em segundo a redução do número de se-
cretarias municipais e ou reorganização administrativa, em terceiro a busca de ações políticas junto 
a entidade estadual e a CNM para obtenção de recursos extraordinários, em quarto lugar está a au-
ditoria nas contas públicas e áreas da prefeitura, em quinto lugar aparece a proibição de viagens e 
capacitações para os servidores, em sexto aparece a diminuição do horário de atendimento ao pú-
blico e em sétimo outras ações.
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Informações técnicas:

Esta pesquisa foi realizada entre os dias 14 de janeiro até 18 de fevereiro de 2013, os con-
tatos foram feitos através de e-mail, telefone e fax, contatamos todos os 5.568 municípios obtendo 
respostas de 3.853 (69,2%) em todos os estados da federação, com isso esta amostra é bastante 
significativa. O erro máximo amostral com um intervalo de confiança á 95% é de 1,5% para mais ou 
para menos nas médias obtidas.

UF Quant. Mun Quant Pesq % UF Quant. Mun Quant Pesq %
AC 22 13 59,1% PB 223 115 51,6%
AL 102 79 77,5% PE 184 94 51,1%
AM 62 22 35,5% PI 224 83 37,1%
AP 16 4 25,0% PR 399 352 88,2%
BA 417 211 50,6% RJ 92 48 52,2%
CE 184 105 57,1% RN 167 78 46,7%
ES 78 67 85,9% RO 52 46 88,5%
GO 246 186 75,6% RR 15 5 33,3%
MA 217 57 26,3% RS 497 487 98,0%
MG 853 629 73,7% SC 295 277 93,9%
MS 79 71 89,9% SE 75 42 56,0%
MT 141 97 68,8% SP 645 555 86,0%
PA 144 41 28,5% TO 139 89 64,0%

BR 5.568 3.853 69,2%

Distribuição da amostra da pesquisa


