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3 CRISE DOS MUNICÍPIOS – 
A FALTA DE RECURSOS

Estudos Técnicos/CNM – Janeiro de 2015

A atual dificuldade financeira vivida pelos Municípios se agravou ao longo do ano de 2014, 
uma vez que o país encontra-se em um momento de baixa atividade econômica, consequentemen-
te, os cofres dos municípios estão zerados. 

O Governo Federal, com a intenção de estimular a economia, agravou ainda mais, e frustrou 
as receitas das Prefeituras, uma vez que promoveu desonerações de IPI, IR e Cide, a saber; a Cide 
é a única contribuição que tem a participação de Estados e Municípios. Os governos estaduais têm 
direito a 29% do total arrecadado. Deste montante (29%), os governos municipais recebem 25%. 
A União fica com todo o resto. Exatamente por ser compartilhada com as prefeituras é que as de-
sonerações da Cide representaram uma perda para os Municípios, de janeiro de 2013 a novembro 
de 2014, esta perda foi de R$ 1,6 bilhão.

Outro problema apresentado ao longo do ano, foi referente aos atrasos nos repasses (recei-
tas/transferências) do Governo Federal para os Municípios, que deveriam ser mensais. A Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM) apurou que, desde o início de 2014, esses repasses têm so-
frido atrasos, o que agrava ainda mais a crise municipal. Os atrasos são, em média, de dez a vinte 
dias, e há atrasos que atingem os repasses da Lei Kandir, Salário Educação; Royalties Minerais e 
Hídricos, Fundo de Estímulo às Exportações (FEX).

Em 2014, outro problema foi o reajuste do salário mínimo. Esta política se mostrou bastante 
salutar à população e ao conjunto da economia, mas causa problemas de caixa às prefeituras bra-
sileiras. Isso porque pressiona fortemente as folhas de pagamentos, principalmente em regiões do 
país aonde os Municípios têm baixa arrecadação 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 remuneração vinculada ao salário mínimo. No ano, houve um au-
mento de 6,78% em relação ao pago em 2013. Esse aumento provocou um impacto nas folhas de 
pagamento municipais de R$ 1,79 bilhões em 2014. A CNM não e contra aumento aos trabalha-
dores, desde que o Governo Federal aponte a origem dos recursos para tais aumentos.
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Outro recurso que ainda não entrou nas contas das prefeituras, foi no Fundo de Estímulo às 
Exportações – FEX, repasse em parcela única aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
Tal recurso, é necessário a edição de uma Medida Provisória informando o valor do repasse.

Na área da saúde, os programas federais no bloco da Atenção Básica estão tendo atraso 
sistemático desde a competência maio/2014. Esses atrasos ocorrem no Piso Variável do referido 
componente que compreende os programas para as ações: do Programa dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde (PACS), do Saúde da Família (SF), do Saúde Bucal (SB), dos Núcleos de Apoio ao 
Saúde da Família (NASF) e do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-
-PMAQ-SM).

Para a CNM alguns serviços correm risco de serem interrompidos e que só não foram ainda 
porque as Prefeituras estão bancando com recursos próprios. A única forma encontrada para que 
o governo federal ou estado cumpram com suas obrigações é através do bloqueio e transferência 
de recursos dos cofres públicos para as contas dos municípios prejudicados.

Para atender a demanda da população, os prefeitos enfrentaram uma situação muito difícil 
devido à baixa arrecadação. Sendo assim, muitos gestores têm que remanejar recursos de outras 
áreas para atender as necessidades da população.

Outro fato importante que vale salientar é que o repasse do FPM foi bem inferior ao espera-
do pelo Governo Federal. Ao longo do ano as estimativas do Governo foram superestimadas, e por 
problemas de um crescimento econômico, por conta do cenário que o país enfrentou com a desa-
celeração econômica, baixa arrecadação sobre a atividade econômica e desempenho da indústria 
abaixo do esperado.

A previsão divulgada no PLOA, para o ano de 2014 era que o FPM seria de R$ 86.335 bi-
lhões. Já na LOA, a previsão sofreu um ajuste pelo Congresso, e o valor apresentou redução, pas-
sando para R$ 84.565 bilhões. 

Mesmo com a reestimativa para baixo do FPM, o valor ficou diferente do que o executado 
em 2014. Foi transferido para as contas das prefeituras o valor de R$ 79,3 bilhões, valor 6,2% me-
nor do que o estimado no PLOA.

A projeção do FPM para esse ano será de R$ 91.105.581.064 em valores brutos, isso de 
acordo com o PLOA 2015. É esperado um crescimento nominal de 10,55% em relação ao valor de 
2014. A CNM acredita que esse valor não se mantenha para a LOA que deve ser votada. 

O reaquecimento da economia no início do ano pode ser uma esperança para a recupera-
ção do Fundo. A descontinuidade da política de desonerações (IPI) realizadas pelo Governo Fede-
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ral deveria ser um alento, mas outros há fatores preocupante para os próximos anos, pois a nova 
equipe econômica do governo federal, já deixou claro que 2015 será um ano de arrocho fiscal. Por 
tanto, a CNM pede cautela aos gestores municipais.

A Crise que assola os municípios brasileiros

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) vem alertando a sociedade brasileira, para 
a crise que se abate sobre os municípios do Brasil, este é um fato recorrente e infelizmente não é 
enfrentado de frente pelos atores que deviam se preocupar com isso, nosso parlamento e Governo 
federal não discutem o que deveria ser realmente mudado, que é a nossa federação.

Após a Constituição de 1998, os Municípios elevados a condição de entes autônomos, fo-
ram a cada dia tendo maiores competências sem que os recursos caminhassem nesta mesma ve-
locidade, temos hoje um quadro bastante preocupante, aonde os municípios têm muitas atribui-
ções mas não tem o dinheiro suficiente para executa-las ou mantê-las. Podemos exemplificar isso 
de várias formas, como na área de saúde, aonde toda e qualquer prestação de serviços a socie-
dade era realizada pelo Governo Federal (INAMPS) e pelos Governos Estaduais, hoje em dia toda 
a prestação de serviços é realizada pelos Municípios, na área de educação a cada dia aumenta 
mais as matriculas da rede municipal e diminui as matriculas da rede estadual, as políticas de as-
sistência social são todas municipalizadas, e assim por diante.

No meio de tudo isso, o parlamento brasileiro, foi aprovando leis que impactam nas contas 
dos municípios, a Lei dá direitos e a conta fica para que os Municípios paguem, tornando o ato de 
administrar uma cidade quase um ato heroico. 

A CNM fez uma pesquisa com os gestores municipais para saber como anda a crise em 
seus municípios e os resultados indicam que o problema deve ser entendido e discutido com toda 
a sociedade.

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa foi realizada com todos os 5.568 municípios brasileiros, destes 3547 responde-
ram ao nosso questionário dando um percentual de 63,70%. Foram pesquisados Municípios em 
todos os Estados e de todos os portes populacionais, assim sendo esta amostra é bastante repre-
sentativa. Em um intervalo de confiança á 95%, o máximo erro nas médias é de 2% para mais ou 
para menos.
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Resultados da Pesquisa

1) Seu Município está com atraso no pagamento dos salários?

Opções Citações %

 Sim  253 7,1%

 Não  3 290 92,8%

 Não responderam  4 0,1%

 Total  3 547 100,0%

1.1) Quantos meses de atraso?

Opções Citações %

 Não responderam  50 19,8%

 Respostas com mais de 12  meses  5 2,0%

 Respostas de 10 a 12  meses  7 2,8%

 Respostas de 7 a 9  meses  1 0,4%

 Respostas de 4 a 6  meses  6 2,4%

 Respostas de 1 a 3  meses  184 72,7%

 Total  253 100,0%
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2) Seu Município está com atraso no pagamento de fornecedores?

Opções Citações %

 Sim  1.801 50,8%

 Não  1.723 48,6%

 Não responderam  23 0,6%

 Total  3.547 100,0%

2.1) Quantos meses de atraso?

Opções Citações %

 Não responderam  140 7,8%

 Respostas com mais de 12  meses  42 2,3%

 Rspostas de 10 a 12  meses  22 1,2%

 Rspostas de 7 a 9  meses  36 2,0%

 Rspostas de 4 a 6  meses  277 15,4%

 Rspostas de 1 a 3  meses  1.284 71,3%

 Total  1.801 100,0%
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3) Qual é o percentual gasto com pessoal da última folha de pagamento?

Opções Citações %

 Não responderam  394 11,1%

 Respostas de 76 a 100  porcento  23 0,6%

 Respostas de 51 a 75  porcento  1.218 34,3%

 Respostas de 26 a 50  porcento  1.897 53,5%

 Respostas de 1 a 25  porcento  15 0,4%

 Total  3.547 100,0%

4) Seu Município conseguiu implantar plenamente o Piso Nacional do Magistério, 
inclusive a obrigação de reservar 33,33% da carga horária de cada professor para horas-
atividade?

Opções Citações %

 Sim  2 383 67,2%

 Não  885 25,0%

 Não responderam  279 7,9%

 Total  3 547 100,0%
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5) O senhor avalia que o aumento do salário mínimo de 55,7% nos últimos cinco anos, 
junto com o reajuste do piso do magistério de 78,6% desiquilibraram as contas e 
aumentaram suas despesas de pessoal?

Opções Citações %

 Sim  2.864 80,7%

 Não  568 16,0%

 Não responderam  115 3,2%

 Total  3.547 100,0%

6) Do total de recurso do FUNDEB que o município recebe, quanto é o percentual 
comprometido com o pagamento do magistério?

Opções Citações %

 Não responderam  389 11,0%

 Respostas de 60 a 100  porcento  3.070 86,6%

 Respostas de 1 a 59  porcento  88 2,5%

 Total 3.547 100,0%
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7) O FPM tem como característica repasses mensais que variam muito, no primeiro 
semestre estes repasses são maiores que no segundo. E de junho a outubro são os 
menores repasses do ano, em decorrência disso seu município está com problema de 
caixa, ou seja, as despesas são maiores do que a receita?

Opções Citações %

 Sim  2.552 71,9%

 Não  877 24,7%

 Não responderam  118 3,3%

 Total  3.547 100,0%

8) Um apoio financeiro da União equivalente à metade de um mês médio de repasse do 
FPM seria suficiente para fechar as contas do presente exercício?

Opções Citações %

 Sim  1.494 42,1%

 Não  1.912 53,9%

 Não responderam  141 4,0%

 Total  3.547 100,0%
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9) Seu Município teve problemas durante o seu atual mandato com o recebimento de 
recursos relativos à execução de convênios com a União?

Opções Citações %

 Sim  1.128 31,8%

 Não  2.273 64,1%

 Não responderam  146 4,1%

 Total  3.547 100,0%

9.1) Caso a resposta anterior for SIM. A omissão da União nos convênios firmados obrigará 

o Município a deixar restos a pagar com empreiteiros / fornecedores a descoberto (sem os 

recursos correspondentes em caixa) neste ano?

Opções Citações %

 Sim  704 62,4%

 Não  404 35,8%

 Não responderam  20 1,8%

 Total  1.128 100,0%


