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4 MUNICÍPIOS DEVEM 
COBRAR REPASSES 
ATRASADOS DO GF

Estudos Técnicos/CNM – Dezembro de 2014

Ao longo do ano, diversas receitas/transferências aos municípios sofreram atrasos nos re-
passes, que deveriam ser mensais. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apurou que, 
desde o início de 2014, esses repasses têm sofrido atrasos, o que agrava ainda mais a crise muni-
cipal. 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.

Sendo assim, a CNM vem trabalhando junto aos órgãos competentes do governo federal pa-
ra entender os atrasos, reiterando a regularização das liberações dos relativos recursos. Mas sem-
pre recebe como resposta, a saber – “não há orçamento para o crédito ou os recursos não foram 
liberados devido à insuficiência de caixa para a referida despesa”.

O cronograma de repasses precisa se ajustado para não correr o risco de chegar ao final do 
ano, e em vez receber os valores dos 12 meses, os municípios receberam apenas 10 ou 11 meses. 
Se o repasse ficar para 2015, os municípios terão problemas em fechar suas contas.

Como é de conhecimento de todos, as gestões municipais se encontram com diversos pro-
blemas financeiros, uma vez que assumiram atribuições que não as pertenciam. Dessa forma, é de 
extrema importância, a liberação do crédito o mais breve possível para evitar problemas que invia-
bilizem o cumprimento dos compromissos firmados pelos gestores.

A saber, a lista de transferências ou repasses que os municípios deveriam receber:
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Lei Kandir

A Lei Kandir (LC 87/96) regulamenta a aplicação do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS). Feita pelo então ministro do Planejamento Antônio Kandir, transformou-se 
na Lei Complementar 87/96, que já foi alterada por várias outras leis complementares.

Uma das normas da Lei Kandir é a isenção do pagamento de ICMS sobre as exportações 
de produtos primários e semielaborados ou serviços. Até 2003, a Lei Kandir garantiu aos estados o 
repasse de valores a título de compensação pelas perdas decorrentes da isenção de ICMS, mas, 
a partir de 2004, a Lei Complementar 115 – uma das que alterou essa legislação –, embora man-
tendo o direito de repasse, deixou de fixar o valor.

No mês de julho deste ano, vários prefeitos entraram em contato com a CNM para saber por-
quê o repasse do mês de março não foi efetuado. A Confederação entrou em contato com a Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN) e foi informada que o repasse referente ao mês foi transferido no 
mês de abril, sendo que o repasse estava com um mês de defasagem e que só seria regularizado 
em dezembro de 2014, onde será depositado os valores de dois meses. 

A CNM fez um levantamento, e de janeiro a outubro a STN já transferiu aos municípios o 
montante de R$ 290,1 milhões, o valor esperado para o ano é de R$ 386,8 milhões.

• Para se alcançar o valor total do repasse, o valor do repasse para o mês de dezembro 
será de R$ 64,4 milhões, se a transferência estiver atrasada, como ocorreu em março.

Salário Educação

Há descumprimento de prazos legais no repasse do salário-educação da cota estadual e 
municipal. Os repasses estão sendo creditados com atrasos de cinco a dez dias. 

Segundo apurado, a mudanças na forma de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) para o Banco do Brasil é a causa desses atrasos.

A contribuição social do salário-educação está prevista no art. 212, § 5o, da Constituição Fe-
deral, regulamentada pelas Leis nos 9.424/9 e 9.766/98, Decreto no 6003/2006 e Lei no 11.457/2007. 

É calculada com base na alíquota de 2,5% sobre o valor total das remunerações pagas ou 
creditadas pelas empresas, a qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as exce-
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ções legais. Arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do 
Ministério da Fazenda (RFB/MF).

O Decreto no 6.003/2006, que regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a cobrança da 
contribuição social do salário-educação, dispõe sobre os prazos para repasse dos recursos da 
quota estadual e municipal do salário educação aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

De acordo com o art. 9o, §  § 2o e 3o, deste Decreto, os recursos da quota estadual e mu-
nicipal decorrentes da arrecadação recebida pelo FNDE até o dia 10 de cada mês devem ser re-
passados até o vigésimo dia do mês do recebimento, e os recursos decorrentes da arrecadação 
recebida no FNDE após o dia 10 de cada mês, devem ser repassados até o vigésimo dia do mês 
subsequente ao do recebimento. 

Royalties Minerais e Hídricos

Os Royalties de Itaipu são garantidos mensalmente aos Municípios desde que a Itaipu Bi-
nacional começou a produzir energia, em março de 1985, conforme o Tratado assinado em 26 de 
abril de 1973. Os governos brasileiro e paraguaio recebem essa compensação financeira pela uti-
lização do potencial hidráulico do Rio Paraná para a produção de energia elétrica na Itaipu.

Royalties da ANP, Fundo Especial de Petróleo, Royalties de Itaipu e Compensação Finan-
ceira de Recursos Hidricos. Conforme o artigo 8o da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, o crédito 
deve ser feito aos entes até o último dia útil do mês.

FEX – Fundo de Estímulo às Exportações

Do montante de recursos que cabe a cada Estado, a divisão é feita da seguinte forma: 75% 
ao Estado e 25% aos seus respectivos Municípios. Os valores são liberados em parcelas iguais nas 
contas estaduais e municipais, conforme os coeficientes da quota-parte do Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) aplicado no ano em exercício.

O auxílio é concedido a Estados e Municípios para estimular as exportações e costuma ser 
transferido no último trimestre de cada ano. No entanto, o governo ainda não divulgou informações 
a respeito do montante de 2014. Com isso, os entes federados ficam na expectativa quanto ao va-
lor a ser repassado e às datas do crédito.
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Em 2013, o valor liberado foi de R$ 1.950 bilhão, repassado em uma parcela única aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios. Porém, devido à demora, os gestores ficaram impedidos 
de utilizar o repasse para as ações de fomento à exportação realizadas no exercício. 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola

O objetivo desse recurso é a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da au-
togestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os recursos do 
programa são transferidos de acordo com o número de alunos, de acordo com o censo escolar do 
ano anterior ao do repasse.

Mas como se sabe, “não há orçamento para o crédito ou os recursos não foram liberados 
devido à insuficiência de caixa para o referido programa”.

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 com-
preende os programas para as ações: do Programa dos Agentes Comunitários 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). 

Os pagamentos estão sendo efetuados ao final no mês referente a competência anterior em 
média com 15 dias de atraso.

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. 
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Agricultura

Aproximadamente 30 mil agricultores familiares de cinco Estados nordestinos participantes 
do Programa Garantia Safra 2013/2014 receberão a primeira parcela do recurso para dezembro. 

Ao todo, cinco estados nordestinos serão beneficiados: Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) informa que o recurso 
totalizará R$ 850,00 a ser pago em cinco parcelas mensais de R$ 170,00.

Porém, a liberação dos recursos ocorre a passos lentos, o que prejudica ainda mais os Mu-
nicípios em Situação de Emergência. Em Canindé do São Francisco (SE), por exemplo, o contex-
to é preocupante. Em abril, o Município enfrentou problemas com a questão da seca, reconhecida 
pelo governo federal no mesmo período. Contudo, os agricultores familiares só foram receber o se-
guro pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) neste mês de dezembro.

A Confederação ressalta a importância de maior agilidade no atendimento dos agricultores 
familiares atingidos por calamidades. Além da perda da produção agrícola, os prejuízos afetam 
também a economia municipal.


