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CARTA DO PRESIDENTE

Caro(a) Municipalista,

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é uma Entida-
de municipalista com mais de 30 anos de existência em defesa e for-
talecimento da autonomia municipal e do movimento municipalista. 

Além disso, tem como objetivo contribuir com soluções políti-
cas e técnicas para a excelência na gestão e para a qualidade de vi-
da da população. 

Com esta publicação “Estudos Técnicos”, busca-se subsidiar 
todos os Municípios brasileiros com informações confiáveis e atuali-
zadas, de forma a conscientizar e incentivar os gestores municipais a 
estabelecer políticas públicas adequadas à realidade local e a reor-
ganizar a máquina administrativa de forma responsável. 

Assim, com a finalidade de divulgar a produção técnica do 
ano de 2015, bem como qualificar os gestores com informações es-
senciais ao dia a dia da administração pública, a CNM lança este 
“Estudos Técnicos – VIII volume”. 

Boa leitura! 

Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM
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1 A CARGA TRIBUTÁRIA 
BRUTA BRASILEIRA DE 2014 
E A RECEITA DISPONÍVEL 
POR ENTE DA FEDERAÇÃO

Introdução

A carga tributária é a parcela de recursos que o Estado retira compulsoriamente dos indiví-
duos e empresas para financiar as ações das três esferas governamentais. A área de estudos téc-
nicos da Confederação Nacional de Municípios (CNM) visa, com o presente estudo, a mensurar a 
carga tributária bruta brasileira (CTBB), a arrecadação segregada pelos três Entes da Federação, 
bem como a divulgação da evolução da carga tributária efetivamente disponível a cada Ente fe-
derado. A carga efetivamente disponível foi mensurada após serem computadas as transferências 
intergovernamentais realizadas no período, dentre elas as constitucionais, legais e voluntárias de 
caráter continuado. A arrecadação de cada tributo cobrado no país é apresentada no Anexo 2.

Para o levantamento das arrecadações da UNIÃO foram utilizadas bases da Receita Fede-
ral do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da Previdência Social, da Caixa Econômica 
Federal (CEF), do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). As receitas dos ESTADOS e do Distrito Federal foram apuradas com base nos da-
dos dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), das Secretarias Estaduais de 
Fazenda, Tribunais de Contas dos Estados e do Conselho Nacional de Política Fazendária (Con-
faz) do Ministério da Fazenda. Os dados contábeis dos Municípios, por sua vez, foram obtidos por 
meio do Finanças do Brasil (Finbra), que é divulgado na STN, nos Tribunais de Contas dos Muni-
cípios e nos sites das prefeituras.

A maior base de arrecadação e da União contando com 26 fontes de receitas tributárias, 
sendo estas taxas, contribuições e impostos. Enquanto isso, os Estados contam com 8 fontes de 
receitas, 10 quando se trata do Distrito Federal (inclui-se IPTU e ISS para o DF) e os Municípios 
com 9, como evidenciado nas Tabelas 1 e 2.
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Tabela 1 – Arrecadação da União

IPI                                                                                                 Demais folha CPMF                                                                                                
II                                                                                                  Sistema S CSLL                                                                                                
IE                                                                                                  Taxas - Polícia                                                                                     FGTS                                                                                                
IOF                                                                                                 Taxas - Serviços                                                                                    PIS/Pasep                                                                                           
Cofins                                                                                              IRPF                                                                                                CS - RGPS                                                                                           
Cide                                                                                                IRPJ                                                                                                
CS - Outras                                                                                         IRRF                                                                                                
CE - Outras                                                                                         ITR                                                                                                 
DPVAT IC                                                                                                  
SalEdu                                                                                              Dívida ativa - outros                                                                                            

União

Fonte: Elaboração Própria - CNM

Da arrecadação total da União, parte é transferida para Estados e Municípios. Para os Muni-
cípios, são transferidos 23,5% do montante total do IPI e do IR. Essa transferência constitui o Fun-
do de Participação dos Municípios (FPM). Além disso, outra transferência é referente ao Imposto 
Territorial Rural (ITR), que a competência para fiscalizar, apurar e cobrar é da União, por meio da 
Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme o art. 153, inc. V, da Constitui-
ção Federal. Por outro lado, a Constituição, na tentativa de descentralizar a arrecadação nacional, 
determinou que 50% da receita desse imposto pertencessem aos Municípios, no âmbito de suas 
localidades e territorialidades. Em abril de 2008, foi disponibilizado um convênio do ITR entre o 
Município e a Secretaria da Receita Federal (SRF), em que o Município ao aderir passa a receber 
100% do imposto arrecadado na sua localidade.

Tabela 2 – Arrecadação dos Estados e Municípios

Estados Municípios
ICMS IPTU
IPVA ISS
ITCD ITBI
IRRF IRRF
IPTU Taxas
ISS Contribuição de melhoria
ITBI Cont. Previdenciárias

Outros impostos e taxas sobre a produção Outras contribuições sociais
Cont. Previdenciárias Contribuições econômicas

Outras contribuições sociais
Fonte: Elaboração Própria - CNM

A Constituição Federal de 1988 (art. 158, inc. III) estabelece que, assim como a União, os 
Estados transfiram parte da arrecadação dos impostos aos Municípios, a saber, como o Imposto 
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sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS). Sendo assim, da receita de IPVA arrecadada pelos Estados, 50% são re-
passados aos respectivos Municípios. Estes ainda têm direito à participação em 25% dos impos-
tos pagos pelo ICMS.

1. Metodologia

Segundo Rodrigo Orair, técnico de planejamento do Ipea, a elaboração da base de dados 
compilada, utilizada por este estudo, exigiu esforços consideráveis e um conjunto de procedimen-
tos computacionais não triviais, além de procedimentos estatísticos para a estimação das séries 
relevantes. A base em questão é formada por séries mensais da arrecadação do governo fede-
ral, governos estaduais e das prefeituras. Também se empreendeu um esforço considerável para 
corrigir as inconsistências dos dados primários e incorporar algumas das mais recentes recomen-
dações para compilação das estatísticas fiscais. Trata-se de um instrumental útil para subsidiar o 
acompanhamento conjuntural e pesquisas mais aprofundadas das finanças públicas. A metodo-
logia para a estimação da carga tributária está descrita no texto “Carga Tributária Brasileira: Esti-
mação e Análise dos Determinantes da Evolução Recente – 2002-20121”, que pode ser verificada 
no site do Ipea.

Já para o levantamento da Carga Disponível dos Entes, foram considerados como carga tri-
butária todos os impostos, contribuições e taxas cobradas compulsoriamente da sociedade e das 
empresas, inclusive sob a forma de dívidas tributárias, multas e juros e royalties pela exploração 
de petróleo e demais recursos naturais.

 2. Resultados

A CTBB atingiu em 2014 a cifra de 33,4% do PIB. Esse resultado é muito semelhante ao re-
colhido no ano anterior, em que a CTBB foi de 33,7% do PIB. Isso significa que os cofres públicos 
recebem o equivalente a mais de um terço de tudo que o país produz. Em 2014, a União arreca-
dou 22,1% do PIB, frente a 9,1% dos Estados e apenas 2,2% dos Municípios. No anexo I, é possí-
vel ver a matriz de arrecadação e tributação por Entes.

1   Texto para discursão no 1875 – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/
td_1875.pdf>.
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Tabela 3 – Carga Tributária (% do PIB)

Em valores nominais, o montante total de tributos pagos compulsoriamente em 2014 che-
gou a R$ 1,844 trilhão. Desse valor, a União foi responsável por arrecadar R$ 1,219 trilhão, ou seja, 
66,13% do total, em consequência de uma base de arrecadação muito maior que a dos demais 
Entes. Os Estados arrecadaram o total de R$ 801,1 bilhões, e os Municípios R$ 123,4 bilhões, cor-
respondentes a 27,17%, e 6,69% da arrecadação bruta, respectivamente.

Gráfico 1 – % da Arrecadação Bruta dos Entes –  2014

Fonte: Elaboração Própria (dados primários da STN/ANP/Aneel/DNPM/FNDE/Siafi).



Estudos Técnicos CNM – Volume 8     11

Descontada a inflação calculada pelo Índice de preços do Consumidor Amplo (IPCA), o to-
tal arrecadado foi de R$ 1,725 trilhão, 5,4% maior em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi 
bem menos expressivo do que o de 2013 frente a 2012 (11%), decorrente de um aumento da taxa 
de inflação e uma desaceleração do crescimento da arrecadação. A arrecadação dos Estados 
cresceu 6,9%, enquanto a carga deflacionada dos Municípios cresceu 11,1% entre 2013 e 2014. 

Tabela 4 – Carga Tributária Deflacionada (em milhões)

Os principais impostos de arrecadação municipal são o IPTU, o ISS e o ITBI. Tradicional-
mente, o ISS é o tributo de maior peso na arrecadação municipal e cresceu 10,6% de 2013 para 
2014. O IPTU cresceu 15,9% e o ITBI 6,2% no mesmo período. Tal recolhimento poderia ser mui-
to maior caso não existisse uma carência de instrumentos municipais, ou ausência de um efetivo 
quadro fiscalizador, que, por sua vez, incentiva a sonegação. 

Tabela 5 – Arrecadação IPI e IR  – (em milhões)

Na esfera federal, os impostos vinculados aos fundos de participação, IR e IPI, apresenta-
ram crescimento de 2013 para 2014. Entretanto, o IR cresceu apenas 1,1%, enquanto o IPI avan-
çou 13,9% no período. Esse avanço do IPI deve-se, principalmente, ao cancelamento das deso-
nerações do imposto no último ano. 
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Tabela 6 – Arrecadação IPTU, ISS e ITBI (em milhões)

3. Carga Disponível

Na tabela, apresentamos a evolução da distribuição da receita disponível entre as esferas. 
Nos últimos anos, os Municípios vêm ampliando de maneira pequena as suas receitas disponíveis. 
Como será demonstrado a seguir, esse crescimento só foi possível pelo fortalecimento da arreca-
dação própria das prefeituras. 

Tabela 7 – Receita Disponível por Esfera (em %)

Anos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Disponível 915.870 1.044.408 1.076.552 1.262.390 1.462.274 1.567.456 1.739.705 1.844.052 

União 51,9% 50,1% 50,1% 50,9% 51,3% 49,9% 50,8% 49,6%

Estados 27,2% 28,0% 27,6% 27,2% 26,3% 27,3% 26,7% 26,8%

Municípios 20,9% 21,9% 22,3% 21,9% 22,4% 22,9% 22,5% 23,6%
Fonte: Elaboração Própria (dados primários da STN/ANP/ANEEL/DNPM/FNDE/SIAFI)

Gráfico 2 – Receita Disponível por Esfera (em %)

Fonte: Elaboração própria (dados primários da STN/ANP/ANEEL/DNPM/FNDE/SIAFI).
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O aumento dos recursos próprios foi decorrente tanto de maior organização fiscal e esfor-
ço por uma maior arrecadação, quanto das conquistas do movimento municipalista liderado pela 
CNM. São exemplos a Contribuição de Iluminação Pública (CIP), a ampliação da base de incidên-
cia do ISS, a opção pela administração do ITR e apropriação de 100% da respectiva arrecadação. 

Outras conquistas ajudaram na ampliação das disponibilidades de recursos dos Municí-
pios, como o fortalecimento do FPM (decorrente do 1% adicional de dezembro, do fim da compen-
sação da Confins no IR e da lei de reposição das perdas do Fundo no ano de 2009), bem como a 
fatia conquistada da Cide-combustíveis e o pagamento direto às prefeituras do Salário-Educação.   

Separando a receita dos Municípios entre arrecadação própria e transferências constitu-
cionais e legais, é possível observar que, a partir de 2012, com a advento da crise econômica, as 
transferências constitucionais e legais diminuíram em relação à arrecadação própria, passando de 
72,30% do total para 71,64% em 2014. Um indicativo de que os Municípios aumentaram o esforço 
fiscal para compensar a perda de receita com transferências, evidenciado na Tabela 8.

Tabela 8 – Composição das Receitas dos Municípios (em %)

Anos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Municípios 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Arrecadação Própria 26,8% 25,7% 26,6% 27,3% 26,8% 27,7% 28,2% 28,4%

Transferências 73,2% 74,3% 73,4% 72,7% 73,2% 72,3% 71,8% 71,6%

Fonte: Elaboração Própria (dados primários da STN/ANP/ANEEL/DNPM/FNDE/SIAFI)

Ressalta-se que nos últimos anos, as transferências têm tido um comportamento abaixo do 
esperado, considerando que, com a intenção de estimular a economia, o governo federal promo-
veu desonerações, que impactam na diminuição de repasses como os do FPM. O Executivo Fe-
deral também reduziu a CIDE-combustíveis, deixou de pagar o FEX e tem atrasado os repasses 
referentes à Lei Kandir.

A arrecadação tributária própria dos Municípios é a maior de todos os tempos, mas ainda 
é insignificante diante das obrigações que as prefeituras têm assumido cada vez mais. O espaço 
constitucional que os Municípios possuem para cobrar impostos é muito limitado também, o que 
exige que o sistema de transferências intergovernamentais seja o mais adequado possível para 
restabelecer o equilíbrio entre obrigações e fontes de receita de cada esfera da Federação. A Ta-
bela 9 apresenta um resumo da situação dos Entes federados antes e depois das transferências 
intergovernamentais.
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Tabela 9 – Carga Tributária e Receita Disponível por Esfera – (Milhões)
Fluxo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arrecadação bruta 23,0% 22,8% 21,7% 21,9% 22,8% 22,3% 22,6% 22,1%

Transferências -5,5% -5,9% -5,5% -5,3% -5,6% -5,7% -5,4% -5,5%

Receita disponível 17,5% 16,9% 16,2% 16,5% 17,2% 16,6% 17,1% 16,6%

Arrecadação bruta 8,8% 9,0% 8,7% 8,7% 8,6% 8,9% 9,0% 9,1%

Transferências 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% -0,1%

Receita disponível 9,2% 9,4% 8,9% 8,8% 8,8% 9,1% 9,0% 8,9%

Arrecadação bruta 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2%

Transferências 5,1% 5,5% 5,3% 5,2% 5,5% 5,5% 5,4% 5,6%

Receita disponível 7,0% 7,3% 7,2% 7,1% 7,5% 7,6% 7,6% 7,9%

Fonte: Elaboração Própria (dados primários da STN/ANP/ANEEL/DNPM/FNDE/SIAFI)
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4. Conclusão

Os governos exigem dos cidadãos o pagamento de vários tributos nas três esferas de gover-
no (União, Estado e Municípios), classificados como impostos, taxas e contribuições, que atingem 
a todos os contribuintes, seja de maneira direta ou indireta. Hoje o contribuinte trabalha 151 dias ou 
5 meses para fazer face aos tributos que incidem sobre a sua renda, consumo e patrimônio.

Os números mostram que foram arrecadados em 2014, em tributos federais, estaduais e 
municipais, R$ 1,844 trilhão (valor inclui multas e juros), enquanto o PIB do mesmo período somou 
R$ 5,521 trilhões. Em 2013, a arrecadação de impostos e contribuições havia somado R$ 1,739 tri-
lhão, enquanto o PIB do mesmo período totalizou R$ 5,157 trilhões. 

Conforme dito, do total arrecadado em 2014, a União sozinha é responsável por R$ 1,219 
bilhão, ou seja, 66,13% do que é arrecadado por com ela. Os Estados arrecadam 26,17%, que 
equivale a R$ 501 bilhões; e os Municípios, com R$ 123 bilhões, ou 6,69% de toda a arrecadação. 
Quando se trata da receita disponível, apenas 23,6% ficaram com os Municípios em 2014, sendo 
71,61% desta oriundas de transferências constitucionais.  

Nos Municípios, o ISS se consolida como o imposto de maior arrecadação, somando R$ 53,2 
bilhões em 2014, com crescimento de 10,6% sobre 2013. Em seguida, aparece o IPTU, com cres-
cimento de 15,9%, e o ITBI, com 6,2%. Já as taxas municipais apresentaram uma queda de 4,8%. 

A CNM defende que as competências tributárias sejam revistas, pois hoje a maior parte da 
carga tributária fica de posse de apenas um Ente da Federação. Essa concentração das receitas 
fiscais brasileira dificulta o acesso da verba às áreas mais necessitadas e prejudica o desenvolvi-
mento de políticas públicas para a melhoria de vida da sociedade brasileira.   
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Anexo I – Matriz de Arrecadação Tributária 
Bruta – 2010 a 2014 (em milhões)

Impostos e Contribuições 2010 2011 2012 2013 2014
IPI                                                                                                 37.510 41.870 42.227 43.188 49.204 
II                                                                                                  21.057 26.665 30.951 36.832 36.611 
IE                                                                                                  45 46 87 146 162 
IOF                                                                                                 26.558 31.957 30.939 29.418 29.749 
Cofins                                                                                              140.441 162.949 173.319 198.239 194.816 
Cide                                                                                                7.760 8.963 2.878 734 25 
CS - Outras                                                                                         3.147 3.414 3.764 4.055 4.769 
CE - Outras                                                                                         5.553 6.521 7.544 8.253 8.512 
DPVAT 2.830 3.269 3.518 3.988 4.145 
SalEdu                                                                                              11.049 13.115 14.775 16.561 18.275 
Demais folha 1.482 1.729 1.913 2.165 2.444 
Sistema S 9.887 11.663 13.519 15.332 16.830 
Taxas - Polícia                                                                                     4.725 5.577 5.053 4.888 4.767 
Taxas - Serviços                                                                                    113 89 75 93 109 
CS - Outras                                                                                         5 1 1 6 1 
CE - Outras                                                                                         215 246 302 325 288 
IRPF                                                                                                16.255 20.533 22.520 24.230 25.799 
IRPJ                                                                                                83.208 98.376 90.806 109.056 109.002 
IRRF                                                                                                92.121 115.026 120.919 130.947 144.405 
CE - Outras                                                                                         4 0 0 0 0 
ITR                                                                                                 480 551 619 764 901 
CPMF                                                                                                (13) 79 (315) (254) 4 
CSLL                                                                                                45.681 58.108 55.079 61.815 62.581 
FGTS                                                                                                64.271 74.979 85.813 98.045 108.782 
PIS/Pasep                                                                                           40.450 42.343 45.669 50.703 51.480 
CS - RGPS                                                                                           144.099 167.314 186.772 201.535 214.960 
CS - RGPS                                                                                           63.498 71.883 79.607 87.447 93.510 
CS - RGPS                                                                                           3.153 4.558 5.216 6.198 6.977 
CS - RPPS                                                                                           12.251 13.319 13.490 14.404 16.015 
CS - RPPS                                                                                           11.312 12.250 12.519 13.401 14.393 
IC                                                                                                  48 52 69 18 28 
Dívida ativa - outros                                                                                            189 339 (503) 580 (41)
ICMS 268.117 297.419 327.369 364.525 386.575 
IPVA 21.367 24.112 27.030 29.232 32.449 
ITCD 2.518 2.768 3.409 4.142 4.699 
IRRF 16.499 18.157 21.060 25.043 29.027 
IPTU 437 503 540 620 614 
ISS 939 1.035 1.173 1.364 1.501 
ITBI 210 209 277 331 319 
Outros impostos e taxas sobre a produção 10.651 12.087 14.256 17.081 18.662 
Cont. Previdenciárias 12.635 13.294 15.551 16.505 19.489 
Outras contribuições sociais 4.898 5.991 6.734 7.248 7.783 
IPTU 17.443 19.696 21.528 24.301 28.171 
ISS 32.753 38.472 44.287 48.136 53.241 
ITBI 5.840 7.281 8.288 9.781 10.390 
IRRF 5.608 6.829 8.245 9.430 10.968 
Taxas 4.350 4.856 5.385 5.975 5.688 
Contribuição de melhoria 165 194 203 166 250 
Cont. Previdenciárias 5.141 5.835 6.496 7.807 8.487 
Outras contribuições sociais 946 1.245 1.407 789 747 
Contribuições econômicas 3.113 3.372 3.444 4.118 5.489 

GF 849.385 997.785 1.049.144 1.163.110 1.219.502 
GE 338.271 375.575 417.399 466.092 501.118 
GM 75.358 87.781 99.282 110.503 123.431 

CTB 1.263.015 1.461.141 1.565.826 1.739.705 1.844.052 
PIB 3.886.835 4.374.765 4.713.096 5.157.569 5.521.256 
CTB % PIB 32,49% 33,40% 33,22% 33,73% 33,40%
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Anexo II – Siglas
CNM – Confederação Nacional de Municípios

CTBB – Carga Tributária Bruta Brasileira

STN – Secretária do Tesouro Nacional

Finbra – Finanças do Brasil

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária

IPEA – Instituto de Planejamento e Economia Aplicada

FPM – Fundo de Participação dos Municípios

IPCA – Índice de preços do Consumidor Amplo 

IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados

II – Imposto de Importação

IE – Imposto de Exportação

IOF – Imposto de Operações Financeiras

Cofins – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

Cide – Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

CS – Outras – Contribuições Econômicas – Outras

CE – Outras – Contribuições Sociais – Outras

DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre

Salário-Educação – Salário Educação 

Demais Folha – Demais Folha

Sistema S – Sistema S

Taxas – Polícia – Taxas – Polícia

Taxas – Serviços – Taxas – Serviços

IRPF – Imposto de Renda de Pessoa Física

IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

ITR – Imposto Territorial Rural
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Dívida Ativa – Dívida Ativa

CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

PIS/Pasep – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

CS – RGPS – Contribuições Sociais – RGPS

CS – RPPS – Contribuições Sociais – RPPS

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

ITCD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação

ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos

Outros impostos e taxas sobre a produção – Outros impostos e taxas sobre a produção

Cont. Previdenciárias – Cont. Previdenciárias

Outras contribuições sociais – Outras contribuições sociais

IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

Taxas – Taxas

Contribuição de melhoria – Contribuição de melhoria

Cont. Previdenciárias – Cont. Previdenciárias

Outras contribuições sociais – Outras contribuições sociais

Contribuições econômicas – Contribuições econômicas
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2 UMA ANÁLISE PRÁTICA DA 
LEI 13.254/2016

Introdução

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 186/2015 aprovado no Plenário do Senado Federal no 
dia 15 de dezembro de 2015 foi sancionado e publicado pela presidente da República. O projeto, 
agora chamado de Lei 13.254/2016, trata sobre a repatriação de recursos e ativos brasileiros re-
metidos ao exterior de forma não declarada. Tal Lei constitui uma das medidas sugeridas para o 
ajuste fiscal, na busca de receitas para equilibrar as contas públicas.

O Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), tratado na lei, é uma 
declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem lícita não declarados ou declarados 
com omissão, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por pessoas físicas ou jurídicas resi-
dentes ou domiciliadas no país. 

O montante que seria arrecadado com tal projeto ainda é um número desconhecido, pois 
é difícil mensurar o quanto de dinheiro lícito está fora do país. A Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM) desenvolveu este estudo com a intenção de compreender de forma prática o que é 
abordado na lei, quais pontos relevantes foram vetados no texto sancionado e mensurar, em pers-
pectivas otimista e pessimista, o montante que chegaria aos cofres dos Entes federados. 

Diante disso, o presente estudo se divide em cinco seções além desta introdução. A pri-
meira seção trata da licitude do dinheiro a ser repatriado, enquanto a segunda apresenta a forma 
como tais recursos serão tributados pelo governo. Na terceira parte, o estudo apresenta estimati-
vas, baseadas nos valores esperados de arrecadação pelo governo federal, dos montantes a se-
rem destinados a Estados e Municípios. Por fim, o estudo apresenta uma conclusão e um anexo 
com as tabelas de distribuição da possível arrecadação para os Municípios de cada um dos Es-
tados brasileiros. 

1. Quanto à licitude do dinheiro

A versão inicial do projeto, encaminhada pelo governo federal à Câmara, previa alguns cri-
mes que poderiam ser anistiados não havendo condenação em última instância. Falsidade ideo-
lógica, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crimes contra a ordem tributária são exemplos de 
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possíveis anistias. Os recursos provenientes dos crimes listados no projeto não eram considera-
dos de origem lícita, mas ainda sim poderiam ser repatriados. 

A lei sancionada também anistia, além dos crimes anteriormente inseridos pela União, o 
contrabando ou o descaminho.  Além disso, os recursos oriundos desses crimes passam a ter ori-
gem lícita segundo a lei. Entretanto, contrário ao projeto aprovado pelo Congresso, a anistia de tais 
crimes terá valor até mesmo se o contribuinte tiver sido condenado em definitivo em ação penal 
relativa a esses crimes até o início da vigência da lei. 

A anistia a crimes cometidos pelos contribuintes que aderirem à regularização, ponto prin-
cipal da discussão entre os parlamentares no período de elaboração da lei, provocou o medo de 
que esse projeto possibilite a legalização de dinheiro vinculado ao crime. Esse temor deve-se tam-
bém ao fato de a repatriação se dar com base na declaração do contribuinte. 

2. Quanto à tributação das divisas

Quanto à tributação dos recursos a serem regularizados, o projeto também sofreu altera-
ções. Inicialmente o governo federal propôs que o contribuinte que aderisse ao regime de regula-
rização pagaria 17,5% sobre o valor repatriado a título de Imposto de Renda (IR). Além do IR, seria 
recolhido 100% do valor do imposto em forma de multa. Somados, a arrecadação total sobre os 
recursos repatriados seria de 35%. Nessa proposta original, parte do dinheiro apurado como multa 
seguiria para um fundo criado para compensar os Estados com perdas provocadas pela reforma 
do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS). 

Segundo PLC 186/2015, a tributação sobre o montante dos ativos objeto de regularização 
incidiria com alíquota de IR inferior: apenas 15%. Além disso, sobre o valor do imposto apurado in-
cidiria uma multa de 100%, cuja arrecadação seguiria a mesma destinação do IR. A arrecadação 
de tal multa, portanto, também seria compartilhada com Estados e Municípios nos moldes do Fun-
do de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Ou seja, 
seriam arrecadados 30% do total de ativos objeto de regularização e estes seriam compartilha-
dos com todos os Entes. O fundo de compensação para o ICMS deixou de fazer parte do projeto. 

Entretanto, a lei sancionada voltou à ideia proposta no projeto inicialmente enviado pelo 
Executivo e retira dos Entes subnacionais o direito a recurso oriundo da multa. A Lei 13.254/2016 
manteve o percentual do IR a incidir no montante repatriado (15%), mas a multa, de valor igual ao 
imposto cobrado, que seria partilhada com Estados e Municípios agora pertencerá integralmen-
te à União. Isso reduz em 50% os ganhos dos Entes propostos pelo projeto de lei aprovado pelo 
Senado.

3. Quanto à repartição da possível arrecadação

O governo federal estimou que seriam arrecadados de R$ 40 bilhões a R$ 100 bilhões com 
a repatriação de divisas aprovada pela Lei 13.254/2016. É importante frisar que essa estimativa diz 
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respeito ao máximo e ao mínimo previstos a serem arrecadados, ou seja, 30% do montante efeti-
vamente repatriado. Com isso, o montante mínimo que o governo federal espera repatriar é de R$ 
133 bilhões e, no máximo, tal expectativa atinge R$ 333 bilhões. Os interessados em repatriar re-
cursos terão 210 dias para aderir ao RERCT, contados a partir da publicação lei.

A CNM, com o objetivo de estimar possíveis ganhos aos Entes subnacionais com a lei san-
cionada, mensurou, baseando-se nas informações previamente elencadas, quanto os Municípios 
receberão a partir da publicação da lei. Em uma ótica pessimista, onde fossem repatriados R$ 
133 bilhões, a arrecadação de IR e multa seria de R$ 40 bilhões. Desse montante, apenas R$ 20 
bilhões, referentes à arrecadação do IR, seriam partilhados com os Entes federados. Os Estados 
receberiam 21,5% da arrecadação de IR, consequência da metodologia adotada ser a mesma do 
FPE, que equivale a R$ 4,3 bilhões. Os Municípios, por sua vez, receberiam R$ 4,9 bilhões que 
correspondem a 24,5% da arrecadação do imposto. 

Caso a análise seja feita por um ângulo otimista, os Estados receberiam R$ 10,8 bilhões e 
os Municípios R$ 12,3 bilhões. A repatriação, nesse caso, seria de R$ 333 bilhões, e a arrecada-
ção dos três Entes chegaria a R$ 100 bilhões. Esses dados podem ser vistos na tabela 1 abaixo. 
Os montantes estimados para serem destinados a cada um dos Municípios, tanto no cenário oti-
mista, quanto no pessimista, estão disponíveis no Anexo I ao final do estudo. 

Tabela 1 – Estimativas de ganhos dos Entes com a Lei 13.254/2016

bilhões (R$)

Estimativa do 
Governo Federal Repatriado Arrecadado União

Estados 
(FPE 21,5%)

Municípios 
(FPM 24,5%)

Mínimo 133,33 40,00 30,80 4,30 4,90

Máximo 333,33 100,00 77,00 10,75 12,25
Fonte: Governo Federal / Elaboração própria

É importante ressaltar que os Entes subnacionais perderam, com o veto do § 1º do art. 8º da 
Lei 13.254/2016, metade da arrecadação a ser auferida com a repatriação de divisas. No projeto 
de lei aprovado pelo Senado, os Municípios receberiam R$ 9,8 bilhões com a arrecadação mínima 
prevista pelo governo federal e R$ 24,5 bilhões com a arrecadação máxima. 

Tabela 2 – Diferença dos ganhos municipais – antes e depois do veto

bilhões (R$)
Estimativa do 

Governo Federal
Antes do 

veto
Depois do 

veto
Mínimo 9,80 4,90

Máximo 24,50 12,25
Fonte: Governo Federal / Elaboração própria
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Conclusão

A sanção da Lei 13.254/2016 é a concretização de uma das medidas para expansão de ar-
recadação incluída no plano de sobrevivência do Estado à crise instaurada no país. A lei tem por 
objetivo trazer de volta à economia brasileira recursos mantidos até 31 de dezembro de 2014 no 
exterior.  Entretanto, em sua sanção, alguns trechos do projeto inicialmente aprovado pelo Sena-
do foram vetados e um deles previa que a multa incidente nos valores repatriados seria partilhada 
aos Entes federados, assim como o IR, usando o critério de distribuição do FPE e FPM. Com isso, 
os Entes passarão a receber apenas 50% do valor inicialmente previsto. 

Com caráter ilustrativo, suponha-se que fossem repatriados R$ 100. Desses, R$ 30 seriam 
arrecadados, somando o imposto e a multa incidentes sobre o montante repatriado. No projeto 
do senado, dos R$ 30 arrecadados, R$ 7,35 seriam destinados à distribuição para Municípios por 
meio dos coeficientes do FPM. Já com o texto da lei sancionada, apenas R$ 15 do total repatria-
do é considerado como passível de distribuição com os Entes e, portanto, os Municípios só rece-
beriam R$ 3,67, metade do inicialmente proposto. O veto centraliza ainda mais as receitas no go-
verno central e serve como um paliativo da crise apenas para União, ignorando a crise instaurada 
nas prefeituras brasileiras. 

Tabela 3 – Repatriação de R$ 100

Entes Antes Depois

União R$ 16,20 R$ 23,10

Estados R$ 6,45 R$ 3,23

Municípios R$ 7,35 R$ 3,68

Total R$ 30,00 R$ 30,00

Fonte: Elaboração própria

É importante ressaltar que a Presidência da República justificou os vetos em mensagem en-
viada ao Senado. O Congresso Nacional vai analisar os vetos e estes estão sujeitos à derrubada a 
partir de 1º de fevereiro, quando encerra o recesso legislativo. Para que um veto seja derrubado, 
são necessários os votos de, no mínimo, 257 deputados e de 41 senadores. Entretanto, como a lei 
já está em vigor, caso haja alguma repatriação nesse período, o montante a ser distribuído será 
somente o arrecadado pelo imposto de renda.
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3 O IMPACTO DA 
VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO 
MÍNIMO NAS FINANÇAS 
MUNICIPAIS

Introdução

No Brasil, o salário mínimo cumpre duas funções principais. É utilizado como piso salarial, 
pelo menos para os empregados formais (funcionários públicos e trabalhadores com carteira de 
trabalho assinada), e como piso para aposentadorias e outros benefícios sociais. A manutenção 
da regra de reajuste do mínimo vem sempre acompanhada de debates, que enfatizam o seu im-
pacto sobre a distribuição de renda e a redução da pobreza; sobre as finanças públicas; e sobre 
o mercado de trabalho. 

O governo brasileiro apresenta, atualmente, uma política salarial ativa que aumenta o va-
lor real do salário mínimo de maneira que o valor nominal deste e do rendimento mensal dos tra-
balhadores sofra elevações significativas e, consequentemente, aumente o poder de compra dos 
trabalhadores. 

De acordo com a Lei 12.382/2011, que regulamenta o salário mínimo, a atual fórmula de 
atualização tem prazo de vigência até 2015. Em março de 2015, o governo editou uma medida 
provisória mantendo a fórmula para os reajustes do mínimo de 2016 a 2019, mas o texto precisa 
ser aprovado pelo Congresso Nacional. Sem uma nova legislação sobre o tema, o salário mínimo 
passa a ser definido exclusivamente pela LDO e pelo Orçamento Geral da União, mas os valores 
precisam ser negociados com os parlamentares ano a ano. 

A valorização do mínimo pode causar grande impacto para as finanças públicas munici-
pais. Inicialmente, porque todas as aposentadorias e benefícios sociais têm como piso o salário 
mínimo. A valorização dele também provoca um aumento de custos do Estado com esses benefi-
ciários. Além disso, as prefeituras, principalmente as de Municípios de menor porte, têm um gran-
de número de funcionários ganhando até um e meio salário mínimo e, com tal política, têm suas 
despesas com pessoal aumentadas progressivamente. É importante ressaltar ainda que o impac-
to fiscal ocorre de maneira permanente, pois é vedada qualquer possível redução nominal de re-
muneração. 
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Com o objetivo de mensurar o impacto da valorização do salário mínimo nas diferentes rea-
lidades municipais brasileiras, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) desenvolve este es-
tudo com seis seções, além desta introdução. A primeira seção aborda a recente política de valo-
rização do salário mínimo. A seção seguinte descreve a metodologia utilizada para a limpeza dos 
dados retirados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE). Na terceira seção, é desenvolvida uma análise da dimensão do quadro do funciona-
lismo público municipal em cada uma das regiões brasileiras. Em seguida, o estudo avalia os im-
pactos da valorização do salário mínimo nas finanças dos Municípios brasileiros. Por fim, o traba-
lho conta com uma seção de conclusão e uma seção com tabelas anexas ao estudo. 

Política de Valorização de Salário Mínimo

Instituído no Brasil pelo Decreto-Lei 2.162/1940, por Getúlio Vargas, o salário mínimo visava 
a garantir a subsistência de uma família de quatro pessoas. Com a divisão do país em regiões e 
sub-regiões, o mínimo entrou em vigor com valores distintos em diferentes localidades. A partir da 
Constituição Federal de 1988, ele passou a ser estabelecido e reajustado somente pelo governo 
federal, unificando o valor do salário mínimo praticado em todo o território brasileiro. 

  
A metodologia utilizada para a atualização do salário mínimo atualmente é baseada na cor-

reção da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos 
doze meses anteriores ao mês do reajuste, acrescida da variação do Produto Interno Bruto (PIB) 
de dois anos anteriores. Tal mecanismo institui um critério objetivo, vinculado diretamente ao de-
sempenho econômico. Nos últimos 9 anos, a valorização nominal do salário mínimo (descontada 
a inflação) foi de 112%. Como evidenciado na tabela abaixo, o mínimo passou do patamar de R$ 
415,00 em 2008 para R$ 880,00 em 2016.

 
Tabela 1 – Evolução do Salário Mínimo 
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Publicado em 29 de dezembro de 2015, o Decreto nº 8.618 instituiu o salário mínimo a vi-
gorar em 2016: R$ 880,00 mensais, ou o valor diário de trabalho de R$ 29,33. O novo valor será 
11,68% maior do que o que vigorou em 2015. A variação do salário mínimo em reais anualmente 
pode ser vista na tabela abaixo. 

Tabela 2 – Variação do Salário Mínimo (em R$)

É relevante ressaltar que essa política de valorização afeta diretamente apenas aqueles 
que ganham até um e meio salário mínimo. Os demais impactos são considerados marginais, 
ocorrendo apenas quando, por exemplo, os salários são indexados ao mínimo. Neste estudo, o 
impacto dessa valorização será mensurado apenas para os funcionários públicos municipais que 
ganham até um e meio salário mínimo. Outro ponto importante a ser ressaltado é que a remunera-
ção utilizada é a média da remuneração anual de cada indivíduo na base da RAIS. A partir dessa 
informação, é possível separar a amostra de interesse por faixas de remuneração de acordo com 
o salário mínimo no ano da pesquisa.

 
Metodologia

Para mensurar o mercado de trabalho que é custeado pelas receitas municipais, foi utiliza-
da a RAIS de 2013. A base do MTE é um banco de dados de grande porte com diversas informa-
ções trabalhistas, tais como remuneração média, mês de admissão e de desligamento, quantida-
des de horas trabalhadas, entre outros, de todos os trabalhadores formais no Brasil para o ano de 
2013, último ano divulgado dele até a elaboração desse estudo. Diante da dimensão da pesquisa, 
foram utilizados alguns critérios para limpeza da base e seleção de dados relevantes. 

Inicialmente, foram desconsiderados da base todos os trabalhadores que apresentavam 
faixa de remuneração média ignorada, ou seja, sem tal informação disponível. Além disso, foram 
selecionados para o estudo apenas os trabalhadores contratados por mais de 20 horas semanais, 
excluindo do banco de dados possíveis contratos temporários e eventuais. Trabalhadores com 
remuneração média superior ao teto da administração pública (R$ 33.763,00) e inferiores a R$ 
308,182 também foram excluídos da base. 

Foram considerados trabalhadores públicos municipais aqueles que estavam vinculados 

2   Salário mínimo de 2013 proporcional às 20 horas semanais.
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aos estabelecimentos com as seguintes naturezas jurídicas: autarquia municipal, poder executi-
vo municipal, fundação municipal, poder legislativo municipal e órgão autônomo municipal. Dada 
a defasagem temporal dos dados disponibilizados pelo MTE, o presente estudo assume que não 
houve variação no quadro de pessoal dos Municípios brasileiros de 2013 a 2015, desconsideran-
do, assim, possíveis admissões, exonerações e demissões neles. Essa simplificação se faz neces-
sária para mensurar o impacto do aumento do salário mínimo nos últimos anos. 

Diante das considerações feitas acima, restaram na base final do estudo funcionários pú-
blicos municipais de diferentes poderes que trabalham em qualquer ocupação com carga de tra-
balho semanal maior que 20 horas. Além disso, permaneceram aqueles que ganham mais que R$ 
308,18 e menos que R$ 33.763,00. É importante destacar que a base trata apenas dos funcioná-
rios públicos municipais ativos excluindo, portanto, os aposentados. 

Acerca da mensuração do impacto, foram considerados férias, 13o salário e os encargos 
patronais incidentes no salário base. Para mensurar tais encargos, foi feita uma generalização: 
considerou-se que 100% dos trabalhadores públicos municipais são vinculados ao Regime Pró-
prio de Previdência Social (RPPS). No cálculo dos encargos patronais, considera-se, segundo a 
STN, aqueles de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos 
servidores públicos ativos, pertencentes aos órgãos e às demais entidades do setor público muni-
cipal. A soma desses acresce em 16,05% sobre o salário base o custo do empregador.

  
Funcionários públicos municipais por região

No Brasil, existem 5,5 milhões de servidores públicos municipais, sendo 1 milhão desses 
vinculados aos Municípios do Estado de São Paulo. Deste total 33,28% ganham até um e meio sa-
lário mínimo por mês no país, equivalente a 1.854.092 trabalhadores. Esse perfil concentra-se na 
região Nordeste, sendo 42,3% desses servidores nordestinos. Na região Sudeste, estão 32% dos 
servidores municipais com esse padrão de remuneração. Os montantes de trabalhadores públicos 
municipais de acordo com suas faixas médias de remuneração por unidade da Federação estão 
disponíveis no Anexo I deste estudo.
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Gráfico 1 – Funcionários públicos municipais que recebem até 1,5 SM (Brasil)

Fonte: Elaboração própria.

A região sul possui 174.782 funcionários públicos municipais recebendo até um e meio salá-
rio mínimo, equivalente a 21,23% do total de funcionários públicos municipais da região (823.325). 
O Estado com maior número de trabalhadores municipais nessa situação é o Paraná com um total 
de 66.948, sendo 21,78% do total de servidores municipais no Estado.

 
Tabela 3 – Funcionários públicos municipais (Região Sul)

O sudeste brasileiro tem 2,4 milhões de servidores municipais. Destes, 24,43% recebem 
até um e meio salário mínimo. Tanto o Estado do Espírito Santo quanto Minas Gerais possuem as 
maiores quantidades proporcionais de funcionários municipais com remuneração de até um e 
meio salário mínimo: 35,2% do quadro total de trabalhadores municipais nesses Estados.  
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Tabela 4 – % de servidores municipais até 1,5 SM (região Sudeste)

Entretanto, quando a análise é sobre o montante de servidores municipais com remunera-
ção até um e meio salário mínimo, Minas Gerais se destaca. O Estado concentra 53,55%, equiva-
lente a 318.057 dos trabalhadores com tal perfil na região, seguido por São Paulo, com 24,37%, 
como demonstrado no Gráfico 2.

 
Gráfico 2 – Funcionários públicos municipais que recebem até 1 SM (região Sudeste)

Fonte: Elaboração própria.

No Centro-Oeste brasileiro, existem quase 400 mil funcionários públicos da esfera munici-
pal, esse número não inclui o Distrito Federal, pois esses são classificados como servidores pú-
blicos estaduais. Nesse montante, 33,7% ganham até um e meio salário mínimo. Dos 128.749 ser-
vidores nessa faixa de remuneração, mais da metade está no Estado do Goiás (78.246), que tem 
também o maior número agregado de servidores municipais (217.315).
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Tabela 5 – % de servidores municipais até 1,5 SM (região Centro-oeste)

A região Nordeste apresenta o maior contingente de servidores públicos recebendo até um 
e meio salário mínimo (42,3% dos servidores municipais em todo o país), como abordado no Grá-
fico 1. Do montante de 1,5 milhão de funcionários públicos municipais nordestinos, 50,52% encon-
tram-se nessa categoria e 33,64% ganham mensalmente mais que dois salários mínimos.

Tabela 6 – Faixas de Remuneração Média (região Nordeste)

Na região Norte, por sua vez, dos 380.140 servidores municipais, 171.879 recebem até um 
e meio salário mínimo, ou seja, 45,2% do total do quadro municipal do norte do país. O Pará é o 
Estado que apresenta o maior número de servidores municipais com essa faixa de remuneração 
(55.016): 32% do total de funcionários municipais no Estado. Além do Pará, Tocantins também tem 
53,9% de seus servidores municipais em tal situação. 

Tabela 7 – Funcionários públicos municipais (região Norte)
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Impacto do salário mínimo nas finanças municipais 

Depois de visualizar a realidade dos quadros municipais do funcionalismo público nas dife-
rentes regiões do país, é possível, agora, mensurar os impactos da política de valorização do sa-
lário mínimo nas finanças municipais. O impacto direto ocorre quando se consideram apenas os 
servidores públicos municipais que recebem até um e meio salário mínimo. O acréscimo em reais 
na folha de pagamento, consequência da valorização do salário mínimo, somado aos gastos com 
encargos trabalhistas, a partir de agora, serão chamados de impacto total.  

O impacto total inclui os custos com encargos patronais, 13o salário e férias daqueles que 
recebem até um e meio salário mínimo. A análise é regionalizada, dando continuidade à aborda-
gem da seção anterior, mas uma tabela completa, segregada por unidades da Federação, está 
disponível no Anexo II deste texto. 

O acréscimo à folha de pagamento dos Municípios brasileiros previsto para 2016, confor-
me a tabela 8, é de pouco mais de R$ 2,6 bilhão por ano. Desse montante, R$ 362,7 milhões são 
gastos com encargos trabalhistas. O maior impacto ocorre na região Nordeste, consequência da 
grande concentração de servidores públicos municipais com baixa remuneração, em que os Muni-
cípios desembolsarão R$ 955,5 milhões com salários e R$ 153,2 milhões com encargos, em 2016.

Tabela 8 – Impacto do SM – 2015/2016* (Brasil)

Os Municípios da região Norte do país arcarão, em 2016, com o acréscimo de R$ 243,9 mi-
lhões anualmente nas contas municipais para o pagamento dos servidores públicos que ganham 
até um e meio salário mínimo. Com encargos trabalhistas, os Municípios do norte desembolsarão, 
anualmente, R$ 33,7 milhões.  O Estado do Pará sofrerá maior consequência dessa política de va-
lorização, aumentando as despesas de seus Municípios em R$ 78 milhões, como destacado na 
Tabela 9. 
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Tabela 9 – Impacto do SM (região Norte)

Na região Nordeste, o Estado que sofrerá o maior aumento no gasto com o quadro munici-
pal de trabalhadores é a Bahia: 29% dos quase R$ 955,5 milhões por ano de acréscimo no Nor-
deste apenas com os salários. Isso equivale a R$ 277 milhões anuais que serão gastos pelos Mu-
nicípios da Bahia só com o acréscimo nas remunerações, como mostra o Gráfico 3. Incluindo os 
encargos, os Municípios baianos gastarão R$ 321 milhões em 2016. 

Gráfico 3 – Impacto total do SM – 2015/2016 (região Nordeste)

Fonte: Elaboração própria. 

Quando somado os encargos patronais, os Municípios nordestinos desembolsarão juntos, 
anualmente, R$ 1,1 bilhão. Sergipe é o menor Estado em número de Municípios no Nordeste, com 
apenas 75, e também com o menor impacto total para as contas municipais: R$ 35,6 milhões por 
ano, incluindo encargos patronais.
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Tabela 10 – Impacto do SM – 2015/2016 (região Nordeste)

O Centro-Oeste é a região que sofrerá o menor impacto das políticas de valorização do mí-
nimo, pois possui o menor número de funcionários públicos municipais recebendo até um e meio 
salário mínimo. Na região, os Municípios terão de arcar, em 2016, com um acréscimo de R$ 182,5 
milhões nos custos totais com mão de obra. Entre os Estados da região, o que sofrerá maior im-
pacto é Goiás, que terá despesa com trabalhadores municipais maior em R$ 110,8 milhões, sendo 
R$ 15,3 milhões só de encargos trabalhistas.

Tabela 11 – Impacto do SM – 2015/2016 (região Centro-Oeste)

O Sudeste, sendo a região com maior massa de funcionários públicos municipais, arcará 
com o segundo maior acréscimo nas contas dos Municípios. Na região, haverá um aumento anual 
de R$ 724,7 milhões nas despesas com pessoal dos Municípios, mas o montante atinge R$ 840,9 
milhões ao ano quando se acrescentam os encargos patronais. Minas Gerais absorverá, sozinha, 
53,5% desse efeito, desembolsando anualmente, a partir de 2016, o total de R$ 450,2 milhões. Os 
Municípios do Espírito Santo terão o menor acréscimo nos custos anuais da região, aumentando 
R$ 34,3 milhões, conforme a Tabela 12.
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Tabela 12 – Impacto do SM – 2015/2016 (região Sudeste)

Os Municípios da região Sul desembolsarão R$ 247,7 milhões por ano com a validação do 
novo valor do mínimo em 2016. Desse montante, R$ 34,2 milhões serão gastos com encargos tra-
balhistas. O Paraná desembolsará o maior montante na região, acrescentando R$ 94,9 milhões 
anuais nas despesas de seus Municípios, conforme evidenciado na Tabela 13.

Tabela 13 – Impacto do SM – 2015/2016 (região Sul)

Conclusão 

O quadro de servidores públicos municipais no Brasil se mostra distinto nas diversas re-
giões do país. As regiões têm faixas de remuneração e tamanhos de seus quadros municipais di-
ferentes entre si. O Nordeste não é a região com maior número de servidores municipais, mas tem 
o maior contingente desses que recebem até um e meio salário mínimo. Por isso, concentram-se 
no Nordeste brasileiro os maiores efeitos nas contas municipais, consequência da política de va-
lorização do salário mínimo. 

Os Municípios brasileiros passarão a desembolsar anualmente R$ 2,6 bilhão para custear o 
crescimento do salário mínimo de R$ 788,00 para R$ 880,00, em 2016. Apesar de incluir os encar-
gos trabalhistas, R$ 362,7 milhões por ano, esse valor é subestimado, o valor real do gasto pode 
ser ainda maior, pois não estão incluídos no cálculo os servidores municipais aposentados, bem 
como as contratações feitas de 2013 até a presente data. Tais informações não estão disponíveis 
na pesquisa utilizada, a RAIS de 2013, por isso, não foram incluídas no estudo. 

A CNM enxerga os benefícios sociais causados pela política de valorização do salário mí-
nimo e reconhece as melhorias na distribuição de renda e redução da pobreza alcançadas. Mas, 
diante da realidade exposta no estudo, acredita que a política deveria ser acompanhada de uma 
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fonte de financiamento, dado o tamanho do custo gerado. Sem uma fonte de custeio, recursos que 
seriam disponibilizados para investimentos passam a ser vinculados ao custeio da folha de paga-
mento. O acréscimo das despesas acaba prejudicando severamente as finanças públicas muni-
cipais, visto que as transferências constitucionais (principal receita de boa parte dos Municípios 
brasileiros) não têm crescido nas mesmas proporções. 
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Anexos 

Anexo I – Quantidade de funcionários públicos municipais 

Região UF
Nº 

Municípios Até 1,5 SM De 1,51 a 2 SM Mais de 2 SM Total Geral

AC 22 5.652 4.297 9.258 19.207
AM 62 44.792 17.043 42.424 104.259
AP 16 4.014 3.889 8.446 16.349
PA 144 55.016 19.428 27.560 102.004
RO 52 17.587 12.600 24.958 55.145
RR 15 9.449 2.270 5.894 17.613
TO 139 35.369 9.247 20.947 65.563
AL 102 51.507 15.620 27.952 95.079
BA 417 227.170 79.041 150.015 456.226
CE 184 67.691 13.660 35.655 117.006
MA 217 97.770 32.779 60.671 191.220
PB 223 90.774 25.993 48.264 165.031
PE 184 121.654 35.644 93.932 251.230
PI 224 48.755 14.594 33.840 97.189
RN 167 54.250 19.341 48.934 122.525
SE 75 25.154 9.362 23.359 57.875
GO 246 78.246 38.504 100.565 217.315
MS 79 27.848 21.163 57.040 106.051
MT 141 22.655 12.497 23.353 58.505
ES 78 24.246 15.311 29.399 68.956
MG 853 318.057 163.982 422.244 904.283
RJ 92 106.927 65.610 243.572 416.109
SP 645 144.727 148.869 748.703 1.042.299
SC 295 54.939 38.792 134.221 227.952
PR 399 66.948 56.087 184.353 307.388
RS 497 52.895 50.932 184.158 287.985

5.568 1.854.092 926.555 2.789.717 5.570.364
Fonte: Elaboração Própria
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Anexo II – Impacto do SM por UF -2015/2016

Região UF
Nº de 

Municípios Impacto Encargos Impacto Total

AC 22 6.915.787,20          1.109.326,82       8.025.114,02          
AM 62 54.797.675,67         8.789.820,99       63.587.496,65         
AP 16 4.911.530,40          787.834,02          5.699.364,42          
PA 144 67.278.315,47         10.791.777,97      78.070.093,44         
RO 52 21.468.110,41         3.443.592,18       24.911.702,59         
RR 15 11.555.756,07         1.853.601,01       13.409.357,09         
TO 139 43.262.407,58         6.939.506,35       50.201.913,93         
AL 102 63.008.109,34         10.106.815,57      73.114.924,91         
BA 417 277.051.612,39       44.440.462,97      321.492.075,36       
CE 184 79.854.866,22         12.809.119,55      92.663.985,78         
MA 217 119.608.720,77       19.185.836,46      138.794.557,23       
PB 223 110.986.501,81       17.802.789,46      128.789.291,27       
PE 184 148.488.884,47       23.818.359,03      172.307.243,50       
PI 224 59.584.134,06         9.557.592,83       69.141.726,89         
RN 167 66.208.905,69         10.620.239,30      76.829.144,99         
SE 75 30.745.212,60         4.931.685,73       35.676.898,32         
GO 246 95.521.333,63         15.322.099,21      110.843.432,83       
MS 79 34.047.631,32         5.461.410,19       39.509.041,51         
MT 141 27.708.577,34         4.444.594,26       32.153.171,60         
ES 78 29.601.717,03         4.748.263,32       34.349.980,36         
MG 853 387.995.171,16       62.236.364,15      450.231.535,31       
RJ 92 130.666.748,02       20.959.599,29      151.626.347,30       
SP 645 176.475.618,95       28.307.571,08      204.783.190,03       
SC 295 67.085.942,94         10.760.920,46      77.846.863,39         
PR 399 81.792.235,99         13.119.883,35      94.912.119,34         
RS 497 64.590.944,87         10.360.710,30      74.951.655,16         

5.568 2.261.212.451,41  362.709.775,83  2.623.922.227,24  TOTAL
Fonte: Elaboração Própria
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4 MENSURAÇÃO DOS 
RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS

Introdução

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizou, recentemente, um levantamento 
sobre o andamento das despesas de Restos a Pagar (RAP) da União não processados com a pos-
sibilidade de cancelamento pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 31 de junho de 2015. 
O montante de RAP que o governo federal deve aos Municípios chegou a R$ 35 bilhões. Desse 
montante, R$ 31,5 bilhões estão inscritos em RAP não processados e o restante, os R$ 3,4 bilhões, 
são de RAP processados.

Os RAPs constituem um valor expressivo no orçamento da União sem ser executado. Os 
Municípios enfrentam problemas porque os recursos dos convênios ou emendas parlamentares 
seguem um cronograma de execução político que os deixam em sérias dificuldades. Essa estraté-
gia favorece a União, pois aumenta a moeda política para suas negociações, com um volume mui-
to maior de empenhos do que o lastro em recursos reais para realizar realmente as “promessas”.

O problema tem tomado uma proporção tão grande nos últimos anos que coloca em risco 
de descrédito generalizado a principal sistemática de investimento público hoje no país. Como po-
demos notar no gráfico abaixo, a diferença entre o valor inscrito em restos a pagar está se distan-
ciando cada vez mais do valor pago.
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Gráfico 1 – RAP inscritos x RAP pagos
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Fonte: Elaboração própria.

O presente estudo demonstra que muitas ações são oriundas de emendas parlamentares, 
são iniciadas pelas prefeituras, que diante da expectativa gerada na população local pelo anún-
cio da obra, utilizam-se de recursos próprios ou até mesmo se endividam com fornecedores vito-
riosos das licitações.

Outro problema é a publicação do Decreto 8.407/2015, o qual diz que os ministérios têm até 
o dia 30 de junho de 2016 para fazer uma avaliação dos RAPs, podendo cancelar aqueles que es-
tão classificados como não processados. Apenas os RAPs do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), do Ministério da Saúde, dos Programas de Manutenção e Desenvolvimento do En-
sino (MDE) do Ministério da Educação e os de emendas parlamentares do Orçamento Impositivo 
de 2014 não precisam passar por esta reavaliação e, portanto, não correm risco de cancelamento.

Sabendo o elevado valor de RAP e preocupada com o cancelamento daqueles que ainda 
não foram liquidados, a CNM promoveu a pesquisa junto às prefeituras de todo o país para ava-
liar a real situação dos processos de despesas relativos a estes recursos. Este estudo é composto 
por três seções além desta introdução. A primeira parte descreve a metodologia utilizada para os 
ajustes dos dados retirados do Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal). Na segunda seção, é desenvolvida uma análise dos resultados da pesquisa. Por fim, o 
trabalho conta com uma parte de conclusão.

Metodologia

Para dimensionar os RAPs que correm risco de cancelamento, em junho de 2015, foi ne-
cessário fazer uma pesquisa no Siafi. Na base de dados original, com mais de 30 mil empenhos, 
foi feita uma triagem mais seletiva, o que reduziu consideravelmente a base.
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Inicialmente, foram excluídos da base empenhos de 2014, pois o decreto não regulamenta 
os RAPs neste período. Além disso, foram retirados aqueles empenhos que estavam com o valor 
zerado. Foi estabelecido que Municípios com grande número de RAPs teriam apenas os seus dez 
maiores analisados e que, de maneira geral, apenas empenhos de valor superior a R$ 10.000 se-
riam mantidos na amostra. 

Outro ponto importante de tratamento da base foi a diferenciação dos RAPs não processa-
dos. Visto que o Decreto prevê o provável cancelamento dos que se mantiverem como não pro-
cessados, mas resguarda aqueles classificados como empenhos de MDE, saúde ou do PAC, é ne-
cessário identificar essa classificação. Os dados disponibilizados no Siafi não distinguem a clas-
sificação dos RAPs e, por isso, entre os analisados podem existir empenhos excluídos do Decreto 
por serem de MDE e PAC. Os RAPs do MS, por sua vez, são classificados e, portanto, foram ex-
cluídos da amostra a ser analisada. Após os diversos tratamentos, a amostra oriunda dos dados 
iniciais do Siafi ficou da seguinte forma: 16.235 empenhos em 4.354 Municípios, o que correspon-
de a 78% do total de Municípios no país. 

No período que compreende de 10 de abril a 22 de maio de 2015, a CNM entrou em con-
tato por meio de ligação telefônica com 2.198 Municípios, que corresponde a 50,5% da amostra 
baseada no Siafi. Foram avaliados 6.064 empenhos do total de 16.235, correspondendo a mais de 
37% do total da amostra.  A pesquisa tinha como intuito de averiguar a real situação do andamen-
to destes empenhos junto às autoridades municipais, mensurando as obras que já foram iniciadas 
mesmo sem o pagamento do governo federal.  

Resultados

É surpreendente o resultado da pesquisa dos RAPs da União devidos a Municípios, inscri-
tos e não processados. Constatou-se que apenas 6,6% dos empenhos avaliados, nesta situação, 
não estão iniciados e medidos, por isso, podem ser canceladas de acordo com o decreto. O volu-
me de recurso correspondente seria de R$ 133,4 milhões.

Apesar de uma parte das obras não ter sido sequer medida, a maioria das despesas já foi 
iniciada pelas prefeituras e chega a 92,9% do total, equivalente a 4.654 empenhos. São mais de 
5.000 empenhos direcionados a todo o país, que somam o montante de R$ 1.876 bilhão. Caso es-
tes empenhos sejam cancelados, os prefeitos terão de arcar com toda a despesa, sem contar com 
o prometido recurso federal depois de oneroso processo burocrático para obtenção do convênio. 
Essa possibilidade coloca em risco de descrédito generalizado a política pública federal de inte-
resse local e, por essa razão, a Confederação Nacional de Municípios realizou este levantamento 
junto às prefeituras.
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Tabela 1 – Empenhos em situação contratada

Situação Qtd % Valor

Iniciada 4.654 92,9% 1.876.537.362  

Não Iniciada 331 6,6% 133.462.369     

Não responderam 25 0,5% 10.080.239      

Total 5.010 100,0% 2.020.079.970  
Fonte: Elaboração própria

Como retratado no gráfico abaixo, a pesquisa identificou que a maioria dos RAPs é oriunda 
de emenda parlamentar (62%). Isso demonstra a grande dependência dos Municípios brasileiros 
desta modalidade de emendas para execução de obras importantes.

Gráfico 2 – Empenhos

Dos empenhos identificados, 82,6% são referentes a despesas já licitadas e contratadas. 
O que corresponde em valores a mais de R$ 2 bilhões. Foi questionado ao gestor municipal se o 
empenho já foi contratado, e não necessariamente a obra pode ter sido iniciada, mas, para os fins 
do texto, é de suma importância saber os empenhos que já estão contratados.

Tabela 2 – Situação dos Empenhos pesquisados

Situação Qtd % Valor

Contratada 5.010 82,6% 2.020.079.970  

Não contratada 1.000 16,5% 403.209.575     

Não responderam 54 0,9% 21.773.317      

Total 6.064 100,0% 2.445.062.862  
Fonte: Elaboração própria
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A CNM também questionou aos governantes municipais sobre os investimentos já inicia-
dos, constatando que 94,3% já tiveram pelo menos uma medição por parte de um representante 
do governo federal.

Tabela 3 – Empenhos em situação Iniciada

Situação Qtd % Valor

Medida 4.389 94,3% 1.769.686.824  

Não mediram 223 4,8% 89.915.735      

Não responderam 42 0,9% 16.934.802      

Total 4.654 100,0% 1.876.537.362  
Fonte: Elaboração própria

Por fim, como mostra a Tabela 4, 40% dos investimentos já iniciados estão concluídos, que 
correspondem a mais de R$ 750 milhões dos processos de despesas iniciados e que ainda espe-
ram pagamento por parte da União.

Outro fato relevante, é a questão que há 59,1% de obras prestes a ser concluída, represen-
tando que os Municípios terão, em breve, mais de R$ 1,109 bilhão a receber.

Tabela 4 – Empenhos em situação Realizada

Situação Qtd % Valor

Concluída 1.861 40,0% 750.373.019     

Não concluída 2.752 59,1% 1.109.632.750  

Não responderam 41 0,9% 16.531.593      

Total 4.654 100,0% 1.876.537.362  
Fonte: Elaboração própria

Dos investimentos inclusos em RAP não processados até o ano de 2014, 30,7% estão fi-
sicamente terminados. Além disso, 77% tratam de ações já iniciadas e 83% de ações licitadas e 
contratadas, como evidenciado no quadro abaixo.

Tabela 5 – ????
RAP Inscrito %

Concluída 750.373.019     30,7%
Não concluída 1.126.164.343  46,1%

143.542.609     5,9%
424.982.892     17,4%

2.445.062.862 100%
Fonte: Elaboração própria
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Conclusão

Este estudo teve como objetivo mensurar e avaliar a real situação dos empenhos inscri-
tos em restos a pagar não processados que têm o provável cancelamento previsto para junho de 
2015. A maior parte dos RAPs nesta situação (92,9%) já foi iniciada e representaria uma perda de 
recursos exclusivamente municipais em caso de cancelamento. Os prefeitos estão tendo de arcar 
com toda a despesa, pois não podem contar com o recurso federal prometido, mesmo depois de 
oneroso processo burocrático para obter o convênio, ainda há a possibilidade de colocar em des-
crédito generalizado a política pública federal de interesse local.

A CNM percebe, a partir deste estudo, que os Municípios possuem uma grande dependên-
cia das emendas parlamentares para execução de obras importantes. Tal fato é evidenciado na 
pesquisa que mostrou que 62% dos empenhos pesquisados são oriundos de emenda parlamen-
tar. 

A Pesquisa ainda mostra que 40% dos empenhos já estão finalizados e só falta o pagamen-
to, representando um valor de R$ 750 milhões, podendo ser bem maior, pois ainda têm empenhos 
que estão sendo finalizados e podendo aumentar esse valor em mais de R$ 1,100 bilhão. 

Portanto, os resultados desta pesquisa realizada pela CNM indicam que o simples cancela-
mento destes RAPs terá um impacto importante nos Municípios brasileiros, prejudicando milhares 
de pessoas que necessitam destas obras.
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5 OS IMPACTOS DAS 
DESONERAÇÕES DO IPI E 
DO IR NO FPM

Desde a crise econômica mundial de 2008, o governo federal com a intenção de estimu-
lar a economia agravou ainda mais a situação e frustrou as receitas das prefeituras, uma vez que 
promoveu diversas desonerações. O presente estudo tem como foco as desonerações feitas no 
Imposto sobre Produtos industrializados (IPI) e o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza (IR).

Em 2013, o Tribunal de Contas da União (TCU) fez um levantamento com o objetivo de ava-
liar a renúncia tributária, concedida a partir do exercício de 2008, referente ao IPI e ao IR, bem 
como avaliou o impacto dessa renúncia nas diversas repartições de receitas tributárias federais, 
em especial, nas transferências dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios 
(FPM). Tais desonerações somaram mais de R$ 327 bilhões entre 2008 e 2012, impactando nega-
tivamente no repasse do FPM em R$ 77 bilhões.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) utilizando a mesma metodologia do TCU 
atualizou o levantamento com o intuito de calcular o impacto das desonerações até 2014 e, assim 
poder, mensurar a real situação das políticas de desonerações feitas pelo governo federal.

Este estudo será dividido em quatro partes: i) introdução, já descrita acima; ii) metodologia, 
na qual será descrita a metodologia que o TCU aplicou para o desenvolvimento deste trabalho; iii) 
resultados; serão descritos apenas os principais resultados. E, por fim, concluiremos o estudo na 
quarta parte.

Metodologia

A fonte das informações sobre as desonerações utilizadas neste estudo consta nos de-
monstrativos de gastos tributários, que são um conjunto de normas que definem e delimitam o sis-
tema tributário legal. Os referidos dados encontram-se no site da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB).

A metodologia utilizada foi a mesma do Acórdão TC 020.911/2013-0 do TCU, em que foram 
examinados documentos oriundos de ofícios e de auditorias.  

Nesse estudo foi estimado o valor que deixou de ser repassado a título de FPM, FPE, IPI-
-Exportação, Fundeb e Fundos Constitucionais de Financiamentos (FNO, FNE e FCO) com a con-
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cessão das desonerações do IR e IPI. O valor total desonerado líquido foi obtido aplicando-se o 
percentual observado no texto do acórdão, sobre o valor total da desoneração do IR e IPI. O per-
centual encontrado na diferença apurada entre a arrecadação bruta e a arrecadação líquida utili-
zada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A última informação disponível é o “Demonstrativo dos Gastos Tributários da Receita Fede-
ral do Brasil, estimativas bases efetivas 2011, série 2008 a 2013”. Já, para obter as informações de 
2014, foi utilizado o “Demonstrativo de Gastos Tributários 2014”, divulgado na RFB.

Resultados

A arrecadação do IPI e do IR foi superior a R$ 1,8 trilhão no período de 2008 a 2014. A po-
lítica de estímulo econômico feita pelo governo federal resultou em uma frustação de receita de 
R$ 516 bilhões.

Tabela 1 – Arrecadação do IR e IPI e as Desonerações
Descrição 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Arrecadação do IR e IPI 215.035.660 206.784.655 230.818.372 275.964.718 288.368.321 316.117.041 335.564.544 1.868.653.312

Desoneração 57.203.153 55.295.704 65.636.199 71.828.013 79.236.638 88.910.427 98.728.992 516.839.126
Fonte: Tribunal de Contas da União - TCU - Acórdão TC 020.911/2013-0. Elaboração própria

As desonerações do IR têm maior impacto junto às transferências constitucionais compa-
radas com as do IPI, uma vez que representam 75% das renúncias concedidas, o equivalente a 
R$ 389,7 bilhões do total das desonerações. Já o IPI é responsável por 25%, impactando em R$ 
127 bilhões.

Tabela 2 – Distribuição das Desonerações – R$ Milhares

Desonerações Valor %

IR 389.780.877,82R$            75%

IPI 127.058.248,68R$            25%

Total 516.839.126,49R$           100%
Fonte: Acórdão do TCU, Receita Federal do Brasil e Secretária do 
Tesouro Nacional. Elaboração própria.

Conforme demonstra o gráfico a seguir, no período abrangido pelo estudo, dos R$ 516 bi-
lhões de desoneração, 42% foram arcados pela União, o equivalente a R$ 217 bilhões, enquan-
to os Estados arcaram com 34% das desonerações, o que correspondeu a R$ 177 bilhões. Já os 
Municípios responderam por 24% do total desonerado com o IPI e IR, o que corresponde a cerca 
de R$ 122 bilhões.
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Gráfico 1 – Desoneração do IPI e IR de 2008 a 2014

Ou seja, a cada R$ 100 de renúncia do IR e IPI concedida pela União, estima-se que R$ 24 
pertenceriam aos Municípios. Ao analisar a renúncia aos Estados e Municípios, esse valor sobe 
para R$ 58, uma vez que parte substancial do valor arrecadado dos impostos citados é comparti-
lhada com os entes subnacionais.

As desonerações somaram mais de R$ 516 bilhões entre 2008 e 2014, deixando de repas-
sar recursos para os Municípios por meio do FPM no valor estimado de R$ 122,7 bilhões.

Do montante apurado da desoneração líquida, pode-se inferir os valores potenciais que 
deixaram de ser transferidos por região. O Sudeste é a região com o maior impacto negativo oriun-
do da redução dos repasses em decorrência da desoneração do IR e IPI. A região Sudeste arcou 
com 48,7% do total das renúncias de 2008 a 2014, enquanto a região Centro-Oeste participou com 
6,8 %.
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Gráfico 2 – Regionalização das desonereções do IPI e do IR  2008 a 2014

Fonte: RFB – Elaboração Própria

Conclusão

Este trabalho tem como objetivo a atualização do estudo do TCU sobre as desonerações 
concedidas pelo governo da União, e o impacto da tal política nas finanças Municipais.

Conclui-se que a arrecadação do IPI e do IR foi superior a R$ 1,8 trilhão no período de 2008 
a 2014, resultando em uma renúncia fiscal superior a R$ 516 bilhões. Essas políticas de desonera-
ção do governo oneraram em mais de R$ 122,7 bilhões o FPM dos Municípios.

No período analisado, podemos concluir que a cada R$ 100 de renúncia do IR e IPI con-
cedida pela União, foi estimado uma perda de R$ 24 do que deveria ter sido repassado aos Mu-
nicípios.

A região Sudeste foi a mais impactada com as desonerações, com 47,9% do total das re-
núncias de 2008 a 2014, enquanto a região Centro-Oeste teve a menor redução no total dos be-
nefícios, com 6,8 %.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) entende que essas políticas macroeconô-
micas de incentivos fiscais cumpriram seu papel de fomentar a economia, mas os efeitos sobre as 
finanças municipais são muito expressivos, acarretando perdas enormes aos entes da Federação 
que são os responsáveis pela execução das políticas públicas.
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6 REPASSES ZERADOS DO 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS

Conjuntura do FPM

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) apresentou um comportamento incerto ao 
longo de 2015. Tais incertezas foram consequência das várias perspectivas negativas na eco-
nomia, como inflação alta, recessão, redução de competitividade da indústria, problemas com o 
mercado externo, desvalorização do câmbio, balança comercial em déficit, baixos investimentos 
estrangeiros e, consequentemente, uma apreensão generalizada dos agentes econômicos. Essa 
situação impacta direta e negativamente na decisão de consumo de todos os agentes, além de re-
duzir os lucros das empresas. Isso, por sua vez, reduz a arrecadação tributária, principalmente o 
Imposto sobre a Renda, que é o principal item do fundo, e as transferências constitucionais, como 
o FPM. O cenário econômico do país, o desequilíbrio da estrutura federativa e o processo eleito-
ral para 2016 vão complicar ainda mais as gestões municipais e consequentemente a situação de 
muitos prefeitos também será afetada. 

Foram transferidos aos cofres municipais R$ 84,362 bilhões em 2015, frente aos R$ 79,355 
bilhões em 2014. Isso representa um aumento de 6,31% ou R$ 4,061 bilhões, em termos nominais 
e brutos. Tal montante foi bem abaixo da estimativa do PLOA-2015, que era de R$ 91,105 bilhões.

Ao longo de 2015, o Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 me-
ses ficou em 10,67%, bem acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação, que 
seria de 6,5%. Diante disso, o valor ganho nominalmente pelo fundo foi corroído pelos efeitos do 
aumento generalizado de preços, ocasionando uma queda real de 2,06% do FPM em 2015.

Houve um decréscimo real dos repasses ao fundo em oito dos doze meses de 2015. Agra-
vando o quadro do fundo, o repasse extra de 1% realizado em dezembro foi 5,13% menor do que 
o realizado em 2014. Essa diferença entre valores reais e nominais se dá porque o aumento efetivo 
dos repasses do fundo não foi suficiente para cobrir os efeitos danosos da inflação no último ano.
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Legislação

Outro agravante que atinge diretamente os Municípios são os descontos e as retenções do 
FPM. O art. 160 da Constituição Federal de 1988 veda a retenção ou a restrição de recursos aos 
Municípios, porém o parágrafo único excepciona o caput, conforme abaixo:

Art. 160 da Constituição Federal –  É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e 
ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.

Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de recursos 
ao pagamento de seus créditos.

A partir disso, deve-se observar também as leis previdenciárias que  estão em anexo nes-
te estudo.

Análise dos repasses zerados referente ao primeiro decêndio de 
todos os meses

A legislação exposta explica o porquê de tantos Municípios não receberem integralmente 
o valor do FPM. Enquanto o Município possui dívidas previdenciárias com a União, ela poderá de-
duzir do valor devido que seria repassado.

Levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) demonstra que os 
valores mais expressivos são referentes ao primeiro decêndio de cada mês, ou seja, correspon-
dem em média a 49% do valor repassado no mês. Mediante isso, o desconto torna-se maior que 
os dos demais decêndios. 

No ano de 2015, 1.135 Municípios foram atingidos com descontos e retenções do FPM, dos 
Municípios que receberam de 70% a 99,9% de retenção daremos destaque aos Estados de Minas 
Gerais e Tocantins com 98 e 59 Municípios em média. 
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Gráfico 1 – Quantidade de Municípios que tiveram o 1º Decêndio de FPM retido

Em média, 400 Municípios deixaram de receber 100% do montante a ser repassado no 1° 
decêndio em algum mês de 2015. Isso ocorreu com maior frequência no Estado de São Paulo, 
com uma média de 66 Municípios por mês sem receber o repasse do 1° decêndio do FPM.

O Gráfico 2 apresenta o número de Municípios que não receberam o 1° decêndio em cada 
um dos meses do ano anterior. Os meses de janeiro, julho e setembro apresentaram mais de 600 
Municípios sem receber o repasse, destacando-se por isso.

Gráfico 2 – Municípios com 100% do 1° decêndio do FPM retido em pelo menos um mês

O FPM, principal receita de grande parte dos Municípios brasileiros, não acompanhou o 
crescimento dos custos das prefeituras em 2015, o que justifica o quadro de crise existente em 
quase todos os Municípios brasileiros. Do total de Municípios brasileiros, os de pequeno porte são 
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aqueles que se mantêm basicamente do FPM e, por meio deste estudo, foi possível verificar que 
são estes também os mais atingidos com os descontos das dívidas previdenciárias, elevando ain-
da mais a dificuldade das prefeituras que já estão em crise. No Gráfico 3, há o demonstrativo de 
que os Municípios que possuem até 50 mil habitantes são os mais atingidos, ou seja, os de peque-
no porte. Abaixo existem também uma relação dos 22 Municípios que não receberam repasse re-
ferente ao 1° decêndio em nenhum dos meses de 2015.

Gráfico 3 – Quantidade de Municípios por porte que deixaram de receber o FPM

Tabela 1 – Municípios que tiveram 100% do 1° decêndio retido em todos os meses

Alto do Rodrigues/RN Itabuna/BA
Araraquara/SP Itararé/SP
Areia Branca/RN Japaratuba/SE
Caçapava/SP Laranjeiras/SE
Candeias do Jamari/RO Moji Mirim/SP
Canindé de São Francisco/SE Pirambu/SE
Cruzeiro/SP Ribas do Rio Pardo/MS
Delmiro Gouveia/AL Rosário do Catete/SE
Diamantino/MT Salto/SP
Divina Pastora/SE São Miguel do Iguaçu/PR
Guarulhos/SP Siriri/SE
Imbé/RS Timóteo/MG
Ipojuca/PE

Município

Município com saldo ZERADO no primeiro repasse da conta 
do FPM do Banco do Brasil (2015)
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Dos 217 Municípios que ficaram entre 8 e 11 meses sem receber o 1° decêndio, destaca-
-se o Estado de São Paulo com a incidência de 41 Municípios. E mais uma vez foi possível com-
provar que os Municípios de pequeno porte são os mais atingidos, conforme demonstrado abaixo:

Tabela 2 –  Quantidade de Municípios que tiveram entre 8 e 11 meses o 1° decêndio retido

UF Qnt. De Municípios
AC 9
AL 6
AM 1
BA 1
CE 3
ES 10
GO 8
MA 1
MG 12
MS 12
MT 3
PA 7
PB 3
PE 3
PR 14
RJ 4
RN 19
RO 5
RS 11
SC 19
SE 13
SP 41
TO 12

Total Geral 217

Conclusão

Além da situação conjuntural do ano que se encerrou, há uma perspectiva de continuida-
de de queda das receitas tributárias dos Municípios e, concomitantemente, expansão de custos 
consequência da inflação. Isso é fruto das expectativas de mercado permanecerem pessimistas 
em relação ao ano que se inicia. Segundo o Banco Central em seu último Relatório de Inflação, a 
expectativa do PIB para 2016 é de retração de 1,9%. Além disso, o Bacen espera uma inflação de 
9,2% já no primeiro semestre de 2016. 
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Os gestores municipais já enfrentaram dificuldades, em 2015, para custear medicamentos, 
para custear o transporte de alunos, para pagar fornecedores e servidores públicos e manuten-
ção de salários de médicos e de professores do magistério. Diante disso e das previsões pessi-
mistas para o próximo ano, é possível prever que a crise dos Municípios brasileiros será agravada 
no ano de 2016.

A Confederação Nacional de Municípios alerta que os primeiros repasses do ano já refletem 
a baixa arrecadação realizada em razão das fracas vendas de fim de ano. Além disso, demonstra 
a expectativa da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) de que no presente mês o fundo tenha re-
passes 17,2% menores que no mesmo período de 2015.  Tais repasses são um indício de que o 
fundo será profundamente prejudicado pela crise que se mantém no novo ano. 
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7 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS (FPM)

Introdução

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) apresentou um comportamento incerto ao 
longo desse ano. Tais incertezas são consequência das várias perspectivas negativas na econo-
mia como inflação alta, recessão, redução de competitividade da indústria, problemas como o 
mercado externo, desvalorização do câmbio, balança comercial em déficit, baixos investimentos 
estrangeiros e, consequentemente, uma apreensão generalizada dos agentes econômicos. Essa 
situação impacta direta e negativamente na decisão de consumo de todos os agentes, além de 
reduzir os lucros das empresas. Isso, por sua vez, reduz a arrecadação tributária, principalmen-
te o Imposto sobre a Renda que é o principal item do fundo, e as transferências constitucionais, 
como o FPM. 

Com o intuito de analisar e demonstrar o andamento do fundo ao longo do ano que se en-
cerrou, a Confederação desenvolveu o presente estudo, que conta com quatro seções além des-
ta introdução. A primeira seção traz as diferenças das estimativas do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (Ploa) e dos diversos relatórios divulgados pelo Ministério do Planejamento ao longo do ano 
no tocante ao FPM. A segunda é dedicada à análise do desempenho do fundo, considerando os 
repasses extras, com e sem os efeitos da inflação. A terceira aborda o crescimento do fundo no 
último ano frente ao crescimento dos custos das prefeituras no mesmo período. Por fim, o estudo 
conta com uma seção de conclusão.
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Planejamento x Execução

Como determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Relatório de Avaliação de Re-
ceitas e Despesas Primárias, divulgado pelo Ministério do Planejamento, deve evidenciar as pers-
pectivas econômicas para o ano e a realização de receitas e despesas orçamentárias, de modo a 
controlar a obtenção da meta fiscal estabelecida. No entanto, as perspectivas econômicas divul-
gadas nos relatórios ao longo do ano se mostraram sempre muito otimistas diante da realidade en-
frentada pelo país no último ano. No último Relatório, referente ao 5º bimestre, ficou claro o que a 
Confederação Nacional de Municípios (CNM) alertou em todo o ano: as estimativas da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) para 2015 foram especialmente otimistas. 

A perspectiva otimista dos relatórios acabou tornando-se pessimista a cada bimestre e 
apresentando quedas de expectativas constantes. A previsão demonstrada na 5ª avaliação bi-
mestral apontou que o FPM seria de R$ 81,607 bilhões, sendo que no 4º relatório era esperado um 
fundo de R$ 83,945 bilhões. Essa reavaliação significou uma frustração de receita de R$ 2,388 bi-
lhões ou 2,87% menor frente ao último relatório. 

De acordo com o Ploa para 2015, a projeção do FPM era de R$ 91.105 bilhões em valores 
brutos. Com isso, era esperado um crescimento nominal de 10,55% em relação ao valores execu-
tados em 2014. A estimativa do fundo caiu quase R$ 10 bilhões ao longo do ano, impactando di-
reta e negativamente nas finanças municipais.

Tabela 1 – FPM: PLOA versus 5ª avaliação

Essas avaliações bimestrais do Relatório são importantes, pois por meio destas os Municí-
pios podem ter uma noção do comportamento do FPM. Com informações do Ploa, os Municípios 
fazem seus respectivos orçamentos, onde as prefeituras definem os parâmetros econômicos da 
sua administração, as reestimativas de receitas e despesas e distribuição de eventual corte em 
despesas. Essas constantes reestimativas prejudicam a organização financeira dos Municípios.
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A realidade do fundo em 2015

Foram transferidos aos cofres municipais R$ 84,362 bilhões em 2015, frente aos R$ 79,355 
bilhões em 2014. Isso representa um aumento de 6,31% ou R$ 4,061 bilhões, em termos nominais e 
brutos. Tal montante foi bem abaixo da estimativa do Ploa deste ano, que era de R$ 91,105 bilhões.

Tabela 2 – Repasse do FPM: Valor Bruto Nominal

Ao longo do presente ano, foram realizados quatro repasses extras, sendo o de janeiro o 
mais significativo: R$ 1,116 bilhão a mais nos cofres municipais. Outros repasses extras ocorreram 
em maio e outubro. Tais repasses são consequência de um programa que parcela as dívidas de 
vários impostos na Receita Federal. Se somados todos os repasses extras realizados em 2015, o 
montante extra transferido atinge o montante de R$ 1,740 bilhões.

Diferentemente de 2014, houve em 2015 o repasse de 0,5% em julho, mês historicamen-
te mais fraco para o fundo. E é sobre esse repasse, conquista do movimento municipalista, que a 
próxima subseção tratará.

A conquista do 0,5 % de julho de 2015

Decorrente da Emenda Constitucional 84, uma importante conquista do movimento muni-
cipalista, encabeçada pela CNM, foi creditado no dia 9 de julho de 2015: o 0,5% do FPM. O mon-
tante referente ao 0,5% do valor da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
e do Imposto de Renda (IR), contabilizada entre o início de janeiro e o final de junho do presente 
ano, veio com a intenção de reduzir as dificuldades financeiras dos Municípios no mês que tem os 
piores repasses do fundo. 

Quando a emenda ainda era uma proposta, a Confederação negociou com o governo fede-
ral o repasse de 0,5% em 2015 e outro de 0,5% em 2016. O primeiro repasse de 0,5% seria sobre 
o total da arrecadação dos dois tributos que compõem o FPM – IR e o IPI – entre julho de 2014 a ju-
nho de 2015. Mas o art. 3º da EC 84 utilizou o termo “exercício financeiro” para limitar o período da 
arrecadação entre janeiro de 2015 e junho de 2015. Portanto, apenas seis e não doze meses como o 
esperado entraram no cálculo para tal repasse. Cabe deixar claro que em toda a negociação nenhu-
ma das propostas de redação continha este artigo, que foi inserido na aprovação final da emenda.
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O repasse do 0,5% extra do FPM foi de R$ 946.065.290,15, sendo 0,33% menor que o pro-
jetado pela entidade. Esse repasse foi em uma única parcela, antes do primeiro decêndio de julho, 
mês em que a arrecadação de FPM é tradicionalmente menor. E importante ressaltar que, com tal 
repasse extra, o percentual total de participação do FPM na arrecadação do IPI e IR passou de 
23,5% para 24%. Em 2016 aumentará para 24,5%, pois terá atingindo o 1% de repasse extra no 
mês de julho. O fundo funcionará da seguinte maneira a partir de 2016: 22,5% repassados men-
salmente, 1% extra repassado em julho e 1% extra repassado em dezembro.

Tabela 3 – Participação do FPM

O 1% de dezembro de 2015

Decorrente da Emenda Constitucional 55/2007, conquistada pela CNM, o repasse extra foi 
creditado em 9 de dezembro de 2015. O montante se refere a 1% do valor da arrecadação do IPI 
e do IR contabilizada entre o início de dezembro do ano passado até o final de novembro deste 
ano. O montante do repasse do adicional de 1% do FPM foi de R$ 3,505 bilhões, valor 4% maior 
se comparado aos R$ 3,370 bilhões repassados em dezembro de 2015.

Tabela 4 – Participação do FPM

Cabe salientar que, de acordo com a redação da Emenda Constitucional 55/2007, o 1% 
adicional do FPM não incide retenção do Fundeb, mas se trata de uma transferência constitucional 
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e, por isso, deve incorporar a Receita Corrente Líquida (RCL) do Município e consequentemente 
devem-se aplicar os limites constitucionais em Saúde e Educação.

Nas próximas subseções do presente estudo, os dados financeiros acerca do fundo serão 
abordados sob duas óticas distintas: a primeira utiliza os valores nominais e brutos e a segunda 
leva em consideração os valores deflacionados. Essa segregação se faz necessária para que seja 
possível analisar o comportamento do fundo efetivamente e quão severo foi o efeito da inflação 
nos montantes.

 
Repasses nominais, sem o efeito da inflação 

O Fundo de Participação dos Municípios fechou o ano de 2015 tendo transferido aos Entes 
subnacionais R$ 84,362 bilhões. Como dito anteriormente, esse montante não inclui os efeitos da 
inflação ao longo do ano nos repasses. Nesse sentido, é possível afirmar que houve um cresci-
mento nominal de 6,31% do fundo. Tal aumento teve forte influência dos repasses extras ocorridos 
em janeiro, maio e outubro do ano que se encerrou. Houve queda nominal do fundo nos meses de 
fevereiro, setembro e novembro. É importante ressaltar que estão incluídos nessa análise e eviden-
ciados na tabela abaixo os repasses extras ocorridos, as decisões judiciais, além do 1% de julho 
e de dezembro do presente ano.

Tabela 5 – Desempenho nominal do FPM (Repasses)

2014 (B) 2015 (A)

Janeiro 7.994.382.452 8.131.999.652 137.617.199 1,72%

Fevereiro 8.536.831.183 8.301.196.157 -235.635.026 -2,76%

Março 5.064.006.114 6.046.202.097 982.195.983 19,40%

Abril 5.779.710.367 6.525.454.221 745.743.854 12,90%

Maio 7.702.174.697 8.000.773.751 298.599.054 3,88%

Junho 5.776.133.867 6.982.118.451 1.205.984.583 20,88%

Julho 4.960.968.163 5.170.039.810 209.071.647 4,21%

0,5% - 946.065.290

Agosto 6.026.732.272 6.046.723.063 19.990.791 0,33%

Setembro 5.282.934.741 5.041.190.624 -241.744.117 -4,58%

Outubro 4.992.917.365 5.737.710.395 744.793.029 14,92%

Novembro 6.608.764.626 6.478.325.439 -130.439.188 -1,97%

Dezembro 7.259.243.791 7.449.330.864 190.087.073 2,62%

1% 3.370.332.935 3.505.090.358 134.757.423 4,00%

Total 79.355.132.573 84.362.220.170 4.061.022.306 6,31%
Fonte: Valores nominais da STN / Elaboração própria
Obs: Os valores acima constam todos os repasses extras, decisões judiciais e 1% de julho e dezembro.

Mês
Ano Diferença

(A - B) Cresc.
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O FPM teve crescimento nominal expressivo em março, junho e outubro.  Além disso, o ex-
pansão nominal de 4% do repasse extra de 1% em dezembro frente ao mesmo período do ano 
anterior também influenciou no aumento dos repasses. É importante ressaltar que, apesar des-
ses crescimentos nominais em alguns meses, a queda nominal de repasses é algo historicamente 
raro, só tendo ocorrido anteriormente no pós-crise de 2008.

Repasses reais, com o efeito da inflação

Ao longo do ano, o Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 me-
ses ficou constantemente acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação. Diante 
disso, o valor ganho nominalmente pelo fundo foi corroído pelos efeitos do aumento generalizado 
de preços, ocasionando uma queda real de 2,06% do FPM em 2015.

Comparando mês a mês, o repasse de março e junho de 2015 foram os únicos com cresci-
mento satisfatório de 10,42% e 11,01%, respectivamente, frente aos mesmos meses de 2014. Ou-
tro ponto a ser destacado é que em oito dos doze meses de 2015 houve perda real para o fundo 
quando comparado com igual período de 2014.

Tabela 6 – Desempenho real do FPM (Deflacionado)
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Houve um decréscimo real dos repasses ao fundo em oito dos doze meses de 2015. Agra-
vando o quadro do fundo, o repasse extra de 1% realizado em dezembro foi 5,13% menor do que 
o realizado em 2014. Essa diferença entre valores reais e nominais se dá porque o aumento efeti-
vo dos repasses do fundo não foram suficientes para cobrir os efeitos danosos da inflação no úl-
timo ano.

FPM e o aumento de custos 

O ano que se encerrou não foi um ano fácil para os gestores municipais. A desaceleração 
econômica, o crescimento do desemprego, a consequente diminuição da renda familiar são fato-
res preponderantes para a redução da arrecadação dos tributos com maiores impactos nas finan-
ças municipais: o IPI e o IR. A evolução crescente e constante da inflação nos últimos meses causa 
uma redução do poder de compra das prefeituras, além de também ser um fator redutor da arre-
cadação governamental.  A criação de leis que impõem gastos sem identificar a fonte de receita é 
cada vez mais recorrente e preocupa grandemente as finanças dos Municípios. 

Tudo isso teria um efeito menos devastador se o crescimento do FPM fosse proporcional à 
expansão dos gastos e responsabilidades municipais. Esse crescimento do FPM não é proporcio-
nal aos aumentos constantes dos custos do último ano. Um dos exemplos de crescimento de des-
pesas é o reajuste do piso do magistério, que cresceu 12,98% em relação a 2014. Outro exemplo 
importante de expansão de despesa é o salário mínimo, o qual vem passando por uma política de 
valorização constante na última década. De 2014 para 2015, o mínimo cresceu de R$ 724 para R$ 
788, equivalente a 8,8% de crescimento.

Além dos aumentos salariais, as despesas com manutenção da máquina pública também 
aumentaram. Segundo o Relatório da Inflação do Banco Central do Brasil3 de dezembro de 2015, a 
energia elétrica reúne uma variação acumulada até novembro do ano que se encerrou de 50,48%. 
A gasolina, por sua vez, cresceu 18,61%, e a água e o esgoto 14,64% no mesmo período. 

Conclusão

Como descrito ao longo do estudo, os custos dos gestores municipais têm aumentado mui-
to mais que suas receitas, inclusive as transferências constitucionais por eles recebidas.  O FPM, 
principal receita de grande parte dos Municípios brasileiros, não acompanhou o crescimento dos 
custos das prefeituras em 2015, o que justifica o quadro de crise existente em quase todos os Mu-
nicípios brasileiros. 

Além da situação conjuntural do ano que se encerrou, há uma perspectiva de continuida-
de de queda das receitas tributárias dos Municípios e, concomitantemente, expansão de custos 

3   Relatório de Inflação do BCB. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2015/12/ri201512c2p.pdf>. 
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consequência da inflação. Isso é fruto de as expectativas de mercado permanecerem pessimistas 
em relação ao ano que se inicia. Segundo o Banco Central em seu último Relatório de Inflação, a 
expectativa do PIB para 2016 é de retração de 1,9%. Além disso, o Bacen espera uma inflação de 
9,2% já no primeiro semestre de 2016. 

Os gestores municipais já enfrentaram dificuldades, em 2015, para custear medicamentos, 
para custear o transporte de alunos, para pagar fornecedores e servidores públicos e manuten-
ção de salários de médicos e de professores do magistério. Diante disso e das previsões pessi-
mistas para o próximo ano, é possível prever que a crise dos Municípios brasileiros será agravada 
no ano de 2016.
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8 FINANCIAMENTO DA 
SAÚDE – 2015

A Confederação Nacional de Municípios, como representante político-institucional e atuan-
do na defesa do fortalecimento da gestão municipal, objetiva neste documento, relacionar alguns 
pontos nevrálgicos da execução da política de saúde do país.

A Constituição Federal de 1988, que determinou ser dever do Estado garantir saúde a toda 
a população e, para tanto, instituiu em seu art. 196 o Sistema Único de Saúde, amparado por um 
conceito ampliado para ser o sistema de saúde dos mais de 200 milhões de brasileiros.

Hoje o Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado um dos maiores sistemas públicos de 
saúde do mundo. Abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, 
garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, desenvolvendo ba-
sicamente ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, por meio de uma rede de 
serviços regionalizada, hierarquizada e descentralizada.

Assim, o processo de consolidação e descentralização do SUS implicou mudanças na le-
gislação brasileira, buscando uma melhor implementação do sistema onde possa acompanhar as 
transformações econômicas e sociais do Brasil.

No entanto, para a efetivação do disposto na Constituição Federal, o Brasil tem passado 
por muitas transformações e adotado inúmeros programas e ações, pulverizando políticas públi-
cas que intentam garantir o direito constitucional.

Financiamento da Saúde 

O Financiamento do SUS é feito pelas três esferas de governo, federal, estadual e munici-
pal, porém não corresponde às necessidades da população brasileira, gerando um nível de inter-
dependência em um processo de subfinanciamento das ações, que notadamente tem dificultado 
a prestação e a ampliação do acesso aos serviços de saúde. 

Considerando que os gastos em Saúde crescem constantemente em razão da existência 
de forças expansivas e de problemas estruturais do sistema, como transição demográfica: as po-
pulações envelhecem e aumentam sua longevidade e consequentemente os gastos em saúde são 
maiores nos idosos; transição epidemiológica: relacionada relativamente às doenças crônicas no 
qual os custos são extremamente elevados; às doenças infecciosas reemergentes e emergentes 
e na incorporação de inovações tecnológicas. 
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Fato é que os Municípios ganharam atribuições, mas sua arrecadação de impostos não 
cresceu na mesma proporção, resultando na aplicação de mais de 22% das receitas próprias em 
Saúde, na maioria dos Municípios, extrapolando os 15% estabelecidos constitucionalmente.  

Os gastos dos Municípios ultrapassam o percentual estipulado em Lei, pois é de responsa-
bilidade dos Municípios a manutenção e a complementação do custeio dos programas federais, 
já que o valores repassados pelo governo federal são apenas incentivos, e não atingem o paga-
mento de sua totalidade, por isso, fala-se em subfinanciamento da Saúde. É também de responsa-
bilidade dos Estados repassar 12% de sua arrecadação aos Municípios, mas em prática isso não 
ocorre em todos os Estados. 

Por meio da Emenda Constitucional 86/2015, aprovada em março deste ano, atribui à União 
a responsabilidade de repassar aos Municípios em ações e serviços públicos de saúde recursos 
mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso da União, a receita corrente 
líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento). O 
valor repassado será crescente, conforme abaixo:

Tabela 1 – Valor repassado

Orçamento

Não é novidade que o atendimento à saúde brasileira vem decaindo ao longo dos anos e a 
precariedade é notória. Se avaliarmos o Orçamento da União dos últimos anos, destinado ao Mi-
nistério da Saúde em média 4,16% do total do Orçamento Geral da União (OGU). Em relação aos 
anos de 2015 e 2014, o orçamento repassado à Saúde teve um aumento de 12,60%, com base nos 
dados do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para 2016, os valores previstos para repasse 
tiveram uma queda de 10,30% em relação ao ano de 2015. Porém dos repasses feitos à Saúde, 
são retirados o custeio, a manutenção, a criação de novos projetos para o desenvolvimento do se-
tor para todos os programas federais e também o repasse para os Estados e os Municípios e os 
repasses não são suficientes para financiar todas as despesas existentes.
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Tabela 2 – 

No entanto, este valor é insuficiente para sanar todos estes gastos, gerando novas des-
pesas sem receitas aos Municípios. Dos valores orçados para a Saúde, nos últimos anos apenas 
42%, em média, são destinados aos Municípios, conforme pode ser visto na tabela abaixo:

Tabela 3 – 

Orçamento Ministério da Saúde LOA 2015 X Ploa 2016

O orçamento autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2015 para o Ministério da Saúde 
foi de R$ 121.1 bilhões, contra R$ 107,4 bilhões que foi previsto na LOA de 2014. Considerando 
o período de janeiro a setembro de cada ano, foram pagos R$ 75,5 bilhões em 2015 e R$ 74,4 bi-
lhões em 2014.

Para medir o percentual que foi executado, compara-se o total autorizado com o que foi 
pago. Assim, até setembro a execução de 2014 foi de 69,3%, já em 2015, a execução foi de 
62,4%. Podemos notar que o orçamento pago em 2015 está 6,9% menor do que o mesmo perío-
do do ano passado.
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Tabela 4 –

Neste sentido, o Projeto de Lei orçamentária Anual (Ploa) de 2016 já estimou uma dotação 
para a Saúde no valor de R$ 109 bilhões, ressalva-se que para este valor não foram incluídas as 
emendas parlamentares correspondentes ao orçamento impositivo, o representa uma queda de 
R$ 11 bilhões em relação a 2015. Ou seja, 9,5% menor.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa), contrário à tendência crescente de orçamen-
tos, apresenta uma queda da arrecadação de tributos das três esferas de governo para o ano de 
2016, com um montante de gastos inferior ao ano de 2015. Esse déficit consequentemente irá re-
fletir em diminuição ou até interrupção de serviços como: consultas, exames, cirurgias, vacinação, 
fornecimento de medicamentos, consultas especializadas, internações, prevenção de doenças 
endêmicas e possivelmente nas ações da atenção básica – recursos humanos.

Orçamento impositivo

Existe também o Orçamento impositivo, que tem como ideia básica tornar obrigatória a 
execução de todo o orçamento nos termos em que ele foi aprovado pelo Congresso Nacional. Em 
recente estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), mostramos que de 
2002 a 2012 foram aprovados no OGU mais de R$ 132 bilhões em emendas e, destas, somente 
R$ 22 bilhões foram efetivamente executadas, o que dá uma execução muito aquém do razoável. 
Então, podemos afirmar que, a cada dez emendas, menos de duas são pagas.

Se o Congresso Nacional tivesse aprovado o percentual de 10% das receitas da União para 
o financiamento da Saúde quando aprovou a Emenda Constitucional 29/2000, os recursos somen-
te por parte da União seriam de mais de R$ 746 bilhões do valor que foi aplicado.
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Tabela 5 – Estimativa de Gastos em Saúde com Receita Corrente Bruta da União (10%)

Ano Receita Corrente (I) 10% Saúde Orçamento Min. Saúde Diferença
2000 252.518.504               25.251.850           20.063.559               -20,5%
2001 289.410.918               28.941.092           23.401.473               -19,1%
2002 343.074.988               34.307.499           25.147.587               -26,7%
2003 384.447.011               38.444.701           26.827.861               -30,2%
2004 450.589.981               45.058.998           32.566.352               -27,7%
2005 527.324.578               52.732.458           36.087.753               -31,6%
2006 584.067.471               58.406.747           40.095.405               -31,4%
2007 658.884.417               65.888.442           45.212.066               -31,4%
2008 754.735.517               75.473.552           49.628.062               -34,2%
2009 775.406.759               77.540.676           57.649.213               -25,7%
2010 890.137.033               89.013.703           61.114.849               -31,3%
2011 1.029.613.468            102.961.347         71.457.452               -30,6%
2012 1.175.024.996            117.502.500         79.141.999               -30,9%
2013 1.303.537.088            130.353.709         84.411.620               -30,8%
2014 1.372.577.474            137.257.747         94.107.630               -30,7%

** Valores expressos em mil reais

Fonte:  Secretaria do Orçamento Federal - SOF - Ministério do Planejamento - Elaboração e cálculos CNM

Defasagem dos Programas Federais

Outro reflexo da situação de Saúde vivida no país refere-se à desatualização dos repas-
ses para manutenção dos Programas Federais. Como inúmeras ações, estratégias ou programas, 
criados para o funcionamento do SUS, estão subfinanciados e os valores recebidos como incenti-
vo são insuficientes para a prestação dos serviços, Estados e Municípios estão complementando 
com recursos próprios para manter o sistema. 

A CNM desenvolveu um estudo e analisou alguns programas, corrigindo-os pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA. Os percentuais de defasagem encontrados foram: Assis-
tência Farmacêutica Básica atingiram 41,8%; Programa de Agentes Comunitários de Saúde com 
12,4%; Estratégia Saúde da Família, 25,1%; e ações de Saúde Bucal- Brasil Sorridente, 25,1%; 
Centro de Especialidades Odontológicas, 23,20%; e Samu com 25,9%.  Além da avaliação dos 
Componentes Financeiros: Piso de Atenção Básica Fixo com índice de 14,4 % e Piso da Vigilância 
Sanitária com 64,10% desatualizados. 
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Quadro 1 – Defasagem dos programas federais, corrigidos pelo IPCA

Valor corrigido pelo IPCA Defasagem (%)Estrategia/Programa

Assistencia 
Farmaceutica Basica

R$ 2,36R$ 1,86 R$ 3,35

Piso de Atençao 
Basica Fixo

R$ 28,00

R$ 26,00

R$ 24,00

Valor Inicial do Programa Valor Atual do Programa

R$ 32,86

R$ 30,52

R$ 28,17

R$ 240,00 R$ 1.014,00 R$ 1.139,29

Municipios ate 50 mil hab R$ 
10,00

Municipios entre 50 e 100 mil 
hab R$ 10,00

Municipios entre 100 e 500 mil 
hab R$ 10,00

PACS

R$ 10.695 R$ 13.380,03

R$ 7.130 R$ 8.920,02

Estrategia Saude da 
Familia

R$ 12.500 R$ 15.741,55

Unid. Sup. Avançado 
(habilitada) R$ 27.500 R$ 27.500 R$ 34.631,40

CEO (custeio)
Tipo  I : R$ 6.600
Tipo II: R$ 8.800

Tipo III: R$ 15.400

SAMU

Brasil Sorridente 
(custeio)

Unid. Sup. Básico (habilitada) 
R$ 12.500

25,10%

R$ 8.250
R$ 11.000
R$ 19.250

R$ 10.167
R$ 13.556
R$ 23.723

R$ 2.230
R$ 2.980

R$ 2.789,85
R$ 3.728,14

23,20%

64,10%

Defasagem dos Programas Federais

Modalidade I:R$ 8.100

Modalidade II:R$ 5.400

Modalidade I:R$ 1.300
Modalidade II:R$ 1.600

Piso Vigilancia 
Sanitaria

R$ 0,56 R$ 0,60 R$ 0,98

41,80%

17,40%

12,40%

25,10%

25,90%

Fonte: Portarias Ministeriais – Elaboração Própria – CNM. 

A diferença entre os recursos repassados e o que deveria ser é absorvida pelos Estados e 
Municípios, uma vez que se deve comprovar a execução das ações e dar continuidade à presta-
ção dos serviços à população que bate à porta.

Consequências nas gestões municipais

Os gestores municipais devem estar preparados para uma situação de grande dificuldade, 
para a qual definir prioridades será uma ação comum para a manutenção dos serviços básicos. 

As dificuldades influenciarão todas as ações de Saúde, incluindo desde os prestadores de 
serviços até o funcionamento dos serviços. 

Destacam-se algumas consequências previstas para esse momento de crise:
• corte de programas, ações ou estratégias de Saúde;
• necessidade de readequação dos Recursos Humanos;
• desmotivação dos profissionais;
• desabastecimento da farmácia básica;
• falta de recursos financeiros para aquisição de insumos;
• impossibilidade de aquisição de materiais e equipamentos; 
• dificuldade de investimento em infraestrutura;
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• aumento do índice de desemprego e, consequentemente, aumento na dependência da 
população por serviços públicos;

• redução de salários;
• superlotação dos hospitais;
• deficiência no quantitativo de leitos;
• diminuição do atendimento domiciliar. 

Ações defendidas pela CNM

A CNM na defesa do municipalismo e da continuidade do SUS apoia toda ação que resulte 
em melhorias para os Municípios e, consequentemente, na qualidade da assistência prestada aos 
usuários do Sistema de Saúde. 

Para tanto, concentra seus esforços juntamente com os gestores municipais na luta para 
que:

• seja aprovada a PEC 1/2015, que define o valor mínimo a ser aplicado pela União em 
ações e serviços de Saúde, de forma escalonada, associado à criação de novas fontes 
para o SUS;

• não aconteça qualquer redução de recursos no orçamento da Saúde, considerando o 
déficit estimado para o ano de 2016;

• a maior responsabilidade seja condizente com a capacidade financeira (quem arrecada 
mais deve pagar mais);

• seja aprovado o PLS 308/2015 para descentralizar o ressarcimento ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), de acordo com o Ente da Federação ao qual é vinculado o estabelecimen-
to onde se deu o atendimento, condicionado à mudança do percentual definido;

• sejam estabelecidos novos pisos salariais, mas que não onerem custos para os Municí-
pios;

• haja nova proposta de financiamento para a Saúde; 
• não sejam criados novos programas populares sem fonte de financiamento, que onerem 

maior responsabilidade financeira aos Municípios;
• seja mantida a mobilização dos gestores municipais, em torno da promoção de políticas 

públicas e alternativas que ajudem no desenvolvimento das ações e serviços de Saúde. 
A CNM, na luta pela efetivação do direito à Saúde, entende que para isso o país depende 

do provimento de políticas sociais e econômicas que assegurem desenvolvimento econômico sus-
tentável e distribuição de renda; cabendo, especificamente ao SUS, a promoção, a proteção e a 
recuperação da Saúde dos indivíduos e da coletividade, simplesmente de forma pactuada e res-
peitosa entre os Entes federados.
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9 AVALIAÇÃO DO PAC PARA 
UPAS E UBS

Introdução

Recentemente o governo federal atualizou as ações do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) para o primeiro semestre de 2015. Nesta atualização, pode-se verificar o balanço 
das ações nas áreas de infraestrutura, de energia e social urbana. Por meio do PAC, mais parce-
rias são feitas com os Estados e os Municípios e mais recursos são destinados a esses Entes da 
Federação. Tais recursos são de extrema importância para alavancar os investimentos no país e 
melhorar a qualidade de vida da população nas cidades brasileiras.

O PAC Comunidade Cidadã é um eixo do programa que oferece serviços sociais e urbanos 
para as grandes cidades brasileiras, com ações de ampliação na cobertura de serviços comunitá-
rios nas áreas de saúde, educação e cultura. Fazem parte desse eixo as Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que serão abordadas no presente estu-
do. É importante ressaltar que o programa visa fornecer infraestrutura necessária para o desenvol-
vimento de projetos demandados pela população local. Logo, o custeio dos projetos, ou seja, as 
despesas com manutenção não são totalmente custeadas pelo governo federal. 

Diante disso, o presente estudo tem por objetivo ilustrar o cenário nacional em relação à 
construção e efetiva utilização das UPAs e UBS, bem como a execução da partilha do custeio de-
las, baseado na atualização do primeiro semestre do presente ano. Este estudo divide-se em cin-
co seções, além desta introdução. A primeira e a segunda seções falam sobre as UPAs e a dificul-
dade do custeio delas. Já a terceira e a quarta seções trazem a mesma análise para as UBS. Por 
fim, a texto dispõe de uma breve conclusão. 

1. Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

As UPAs são unidades de funcionamento constante, ou seja, funcionam 24 horas por dia 
durante os 7 dias da semana. Sua finalidade é resolver grande parte das urgências e emergên-
cias, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Foram criadas como uma pos-
sível opção frente a grandes filas nos prontos-socorros dos hospitais. Elas são divididas em três 
portes segundo o PAC: 

• UPA Porte I: tem de 5 a 8 leitos de observação. Capacidade de atender a até 150 pa-
cientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes;
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• UPA Porte II: 9 a 12 leitos de observação. Capacidade de atender a até 300 pacientes 
por dia. População na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes;

• UPA Porte III: 13 a 20 leitos de observação. Capacidade de atender a até 450 pacientes 
por dia. População na área de abrangência de 200 mil a 300 mil habitantes.

Baseado na atualização do primeiro semestre do presente ano, das 445 UPAs planejadas 
para os Municípios, 316 (71% do total) já possuem ordem de início autorizada ou obra efetivamen-
te iniciada. Apenas 7,42% das UPAs estão com os empreendimentos efetivamente concluídos, ou 
seja, a obra física terminada. Outras 16,6% estão classificadas em ação preparatória, em fase de 
preparação para iniciar a licitação, e 4,94% dos empreendimentos estão em fase de licitação de 
obra ou licitação concluída, mas sem ordem de serviço. Esses montantes podem ser analisados, 
segregados por região, na tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 – Status das UPAs 

Total Em 
obras 

Concluído Ação 
preparatória 

Em licitação 
de obra 

Em 
contratação 

Em licitação 
de projeto 

Centro Oeste 51    38       4            7                2                -            -             
Nordeste 137  112      6            15               4                -            -             
Norte 41    27       7            5                2                -            -             
Sudeste 154  98       8            38               10              -            -             
Sul 62    41       8            9                4                -            -             

Brasil 445 316      33           74                 22                -              -               

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Regiões

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 4

Das obras monitoradas, 154 encontram-se na região Sudeste. A atualização do PAC aponta 
que 137 estão no Nordeste e que destas 112 estão em obras, mas apenas 6 estão concluídas. A 
região Centro-Oeste conta com 51 projetos, sendo que 38 estão em obras e apenas 4 delas estão 
concluídas. Os números são preocupantes, uma vez que as UPAs deveriam ser uma ajuda para 
diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais e essa vagarosidade para a entrega destas 
prejudica efetiva e diretamente o cidadão que procura o atendimento de saúde. 

Entre os Estados do país, São Paulo é o que tem o maior número de obras, 115 empreendi-
mentos. Dessas ações, 71 estão em obras (61,7%) e apenas 6 (5%) estão concluídas. Mas é im-
portante ressaltar que nem sempre a obra concluída é sinônimo de atendimento imediato à popu-
lação, uma vez que depois de concluído o espaço físico ainda há necessidade da montagem da 
estrutura para que a UPA comece a funcionar plenamente. Ainda de acordo com os dados, o Es-
tado do Amazonas não recebeu nenhuma unidade de pronto Atendimento. Nos dados que foram 
levantados, é possível observar cada etapa da obra por Estado, e eles podem ser verificados na 
tabela 2 abaixo:

4   Disponível em: <http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/upa-unidade-de-pronto-atendimento>.
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Tabela 2 – Status das UPAs por UF

Total Em obras Concluído Ação 
preparatória 

Em licitação 
de obra 

Em 
contratação 

Em licitação 
de projeto 

AC 3      -         1             2                 -              -              -              
AL 5      2            -          2                 1                 -              -              
AM -   -         -          -              -              -              -              
AP 1      -         -          1                 -              -              -              
BA 35    31          4             -              -              -              -              
CE 20    17          2             1                 -              -              -              
DF 4      -         -          4                 -              -              -              
ES 6      5            -          1                 -              -              -              
GO 24    21          1             2                 -              -              -              
MA 17    14          -          3                 -              -              -              
MT 19    13          3             1                 2                 -              -              
MG 21    14          -          6                 1                 -              -              
MS 4      4            -          -              -              -              -              
PA 25    20          5             -              -              -              -              
PB 15    12          -          1                 2                 -              -              
PE 26    21          -          5                 -              -              -              
PI 5      5            -          -              -              -              -              
PR 20    16          3             1                 -              -              -              
RJ 12    8            2             1                 1                 -              -              
RN 5      4            -          1                 -              -              -              
RO 6      3            1             1                 1                 -              -              
RR 1      -         -          1                 -              -              -              
RS 30    16          4             6                 4                 -              -              
SC 12    9            1             2                 -              -              -              
SE 9      6            -          2                 1                 -              -              
SP 115  71          6             30                8                 -              -              
TO 5      4            -          -              1                 -              -              
BR 445 316       33          74               22               -             -             

UF
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

2. O problema das UPAs: quem banca o custeio?

Os repasses que o governo federal faz para a manutenção e custeio das UPAs não têm 
sido suficientes para atender à enorme demanda da população. Os valores repassados foram de-
finidos no passado, onde a realidade econômica no país era bem diferente da atual. Com isso, os 
Municípios estão envoltos por programas federais subfinanciados, os quais não funcionam da for-
ma como planejados, prejudicando as atividades oferecidas e aumentando diretamente a respon-
sabilidade financeira dos Municípios com o custeio e manutenção destes tais programas.

Mas esse não é o único problema enfrentado pelas prefeituras. Para que ocorra o recebi-
mento do repasse federal, é preciso liberação de portaria específica, conforme o art. 34 da Porta-
ria 342/2013 do Ministério da Saúde (MS).

O procedimento para a habilitação das UPAs 24h depende do envio de inúmeros docu-
mentos pelo Sistema de Monitoramento de Obras (Simob), sistema vinculado ao MS, além de vi-
sita técnica.  Após esse procedimento, se estiver tudo correto, o MS libera o recurso para o fundo 
correspondente.
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De acordo com dados obtidos junto aos gestores gaúchos, o aumento da verba se faz ne-
cessário, pois os gastos variam de R$ 450 a R$ 950 mil por mês e mais da metade desse custeio 
fica a cargo dos Municípios.

A grande dificuldade é o custeio destas UPAs. O sistema de financiamento é tripartite, ou 
seja, 50% dos valores é de responsabilidade da União, 25% dos Estados e 25% dos Municípios. 
Entretanto, não é isso que está ocorrendo, pois os Municípios estão desembolsando valores supe-
riores ao estipulado na portaria. As diretrizes para a implementação das UPAs estão dispostas na 
Portaria 342/2013, a qual regulamenta e dispõe sobre o incentivo financeiro para criação e manu-
tenção das unidades.

A realidade enfrentada pelos gestores municipais é bem diferente da desejada e necessá-
ria. A tabela 3 abaixo mostra a discrepância entre os valores reais aplicados pelas prefeituras em 
relação aos repassados pelo governo federal.

Considerando o valor gasto dos Municípios do Rio Grande do Sul com a manutenção das 
UPAs (de R$ 450 a R$ 950 mil por mês) como uma proxy do gasto dos demais Municípios brasi-
leiros, é possível mensurar o tamanho do rombo que estas causam nas finanças municipais. O go-
verno federal repassa para a manutenção da UPA uma importância de R$ 100 mil; o Estado entra 
com outros R$ 100 mil. Entretanto, o Município custeia os R$ 250 mil restantes, ou seja, sozinho, o 
Município arca com mais da metade do custo de uma UPA tipo I. Tal proporção se mantém com 
as UPAs dos portes II e III. 

Tabela 3 – Custo de uma UPA por porte
Base: Mil

União Estado Município (média) Custo Média Total 

I 50.000 a 100.000 mil 100 100 250 450

II 100.001 a 200.000 mil 175 162,5 312,5 650

III 200.001 a 300.000 mil 250 225 425 900

Fonte: Elaboração Própria

Investimento
Porte População

O incentivo financeiro de investimento para a construção das UPAs é oriundo da União, 
desde que não supere os valores orçados. Caso contrário, o valor excedente fica sob a responsa-
bilidade dos gestores locais, conforme exemplificado na tabela 4.
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Tabela 4 – Estrutura por porte das UPAs

Serviço / 
Unidade

População da 
Região de 
Cobertura

Número de 
Atendimentos 
Médicos em 24 

Horas 

Número Mínimo de 
Médicos por Plantão

Número 
Mínimo de 
Leitos de 

Observação

Recurso de 
Incentivo 
Financeiro

UPA Porte I 50.000 a 100.000 
habitantes

50 a 150 
pacientes

2 médicos, sendo um 
pediatra e um clínico 

geral
5 – 8 leitos R$ 2,2 milhões

UPA Porte II 100.001 a 200.000 
habitantes

151 a 300 
pacientes

4 médicos, distribuídos 
entre pediatras e 

clínicos gerais
9 – 12 leitos R$ 3,1 milhões

UPA Porte III 200.001 a 300.000 
habitantes

301 a 450 
pacientes

6 médicos, distribuídos 
entre pediatras e 

clínicos gerais
13 – 20 leitos R$ 4,0 milhões

Fonte: Portaria N° 342/2013 - Elaboração própria

O Município deve avaliar todos os custos e benefícios de ter uma UPA, uma vez que tal se 
tornará uma estrutura municipal. Conforme defendido pela CNM, os gestores municipais devem 
atentar-se principalmente à dificuldade de manter as UPAs, considerando que os repasses do go-
verno federal não são suficientes para manter o custeio da estrutura física e médica necessária 
para o pleno atendimento da população.

3. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais onde a população pode receber atendi-
mentos básicos como consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exa-
mes laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimen-
to de medicação básica. As UBS deveriam ser a principal porta de entrada da rede hospitalar, uma 
vez que atenderiam os problemas de saúde básica da população, sem que houvesse a necessi-
dade de encaminhamento para hospitais.

Segundo o PAC, são disponibilizadas aos Municípios 4 tipos de UBS divididas da seguin-
te maneira: 

• UBS I: abriga, no mínimo, uma equipe de Saúde da Família;
• UBS II: abriga, no mínimo, duas equipes de Saúde da Família;
• UBS III: abriga, no mínimo, três equipes de Atenção Básica;
• UBS IV: abriga, no mínimo, quatro equipes de Atenção Básica.

A região Nordeste é a que tem o maior número total de obras: 5.273 (48,03%) das 10.979 
obras previstas para todo o país. Na sequência, aparece o Sudeste, que, apesar de concentrar 
a maior parcela da população, tem 2.109 (19,21%) empreendimentos em obras. Nas regiões Sul 
e Centro-Oeste, o percentual de conclusão oscila entre 8,94% e 11,93% das ações, respectiva-
mente. Já os Estados do Norte tiveram um resultado de 1.305 obras, o equivalente a 11,89% das 
ações. Tais dados podem ser visualizados no gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Totais de UBS

Fonte: PAC – Dados Totais

De acordo com os dados levantados, 8.148 ações das 10.979 estão com o status de obra 
em execução. Esse montante representa quantidade 74,2% do total de ações. No Nordeste tam-
bém está concentrado o maior número de obras em execução: 4.034 das 5.273.

Gráfico 2 – UBS em Obras

Fonte: PAC – Dados Totais

As informações dos dados abertos do governo federal, até 31 de junho de 2015, mostram 
que 17,09% ou 1.876 das UBS foram concluídas. Para a região do Nordeste, até o momento, fo-
ram concluídas 936 UBS ou 49,89%. No Centro-Oeste, foram concluídas apenas 149 ações, equi-
valente a 7,94% do total. Nas regiões Sul e Norte, o percentual de conclusão oscila entre 15,09% 
e 9,91%, respectivamente.
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Gráfico 3 – UBS Concluídas

Fonte: PAC – Dados Totais

Dado isso, outras 955 unidades estão em situação de “em ação preparatória” ou “em licita-
ção de obras”. Esse status indica que o empreendimento contratado está em fase de preparação 
para iniciar a licitação, podendo até estar com a licitação concluída, mas sem ordem de serviço. 

Ainda de acordo com os dados do PAC, das 10.979 UBS, independente do estágio (em 
obras, concluído, ação preparatória, em licitação de obra, em contratação ou em licitação de pro-
jeto), existem 4.794 tipo I, 1.044 tipo II, 213 tipo III e 211 tipo IV. Outras 4.717 UBS estão classifi-
cadas com ampliação.

5. Custeio ou manutenção das UBS 

Hoje uma equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, quatro profissionais: um 
médico generalista, um enfermeiro generalista, um auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde (ACS). De acordo com a Portaria do MS 978/2012, uma equipe de Saúde 
da Família é classificada em duas modalidades distintas: a modalidade 1 custa R$ 10.695,00 e a 
modalidade 2 custa R$ 7.130,00. 

No país hoje existem 39.228 equipes de Saúde da Família que estão espalhadas em 5.463 
Municípios. De acordo com informações repassadas à CNM por prefeituras de todo o país, o pro-
grama tem custado cerca de 3 vezes o valor do repasse realizado pela União, ou seja, a manuten-
ção de apenas uma equipe custa, em média, R$ 32 mil. 

Considerando este número, um Município que recebe uma UBS porte I com apenas uma 
equipe vai ter de desembolsar do cofre municipal R$ 21,3 mil mensalmente ou R$ 267 mil em um 
ano para a manutenção dela. Além disso, o Município deverá garantir infraestrutura necessária ao 
funcionamento das UBS, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes 
para o conjunto de ações propostas, água, luz e telefone.
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Considerando as 6.262 UBS a serem construídas previstas no PAC e sabendo que, para 
cada UBS descrita no 1º Balanço do PAC 2015, existe uma equipe de Saúde da Família, o valor 
repassado pelo governo federal para cada uma seria de R$ 10.695. Quando as 4.794 UBS de por-
te I estiverem concluídas e prontas para o atendimento da população, o repasse mensal para o 
auxílio no custeio de todas as UBS I será de R$ 51,2 milhões. Se essa análise incluir as UBS dos 
demais portes, o repasse mensal da União será de R$ 89,4 milhões mensal e de mais de R$ 1 bi-
lhão ao ano. 

Apesar de tal repasse, o gasto médio de uma UBS ainda não é coberto, restando quase 2/3 
dele para custeio por parte dos Municípios. Apenas com UBS de porte I, os Municípios gastariam 
R$ 153,4 milhões no mês. No ano seriam necessários R$ 3,2 bilhões para custear as equipes de 
Saúde da Família das UBS de todos os portes a serem construídas. Desse montante anual, apenas 
1/3 seria repassado pela União, deixando os Municípios com severas dificuldades na manutenção 
das UBS. Sendo assim, a parte arcada somente pelos Municípios seria de R$ 178 milhões 
mensalmente e R$ 2,1 bilhões nos cofres municipais por ano. Tais dados podem ser verificados 
na tabela 5 abaixo.

Tabela 5 – Gastos Futuros das UBS a construir do PAC

Tipo Quantidade Equipes Saúde 
da Família

Valor Repasado pelo 
Governo Federal de 

(R$ 10.695)

Valor Gasto pelo 
Municípios de 
(R$ 32.000)

Parte Arcada 
APENAS pelos 

Municípios
UBS I 4.794        1                  51.271.830               153.408.000      102.136.170      

UBS II 1.044        2                  22.331.160               66.816.000        44.484.840        

UBS III 213           3                  6.834.105                20.448.000        13.613.895        

UBS IV 211           4                  9.026.580                27.008.000        17.981.420        

89.463.675                267.680.000     178.216.325     

1.073.564.100          3.212.160.000  2.138.595.900  

Total Mensal

Total Anual

Fonte: Elaboração Própria – PAC  

 
5. Conclusão

Conforme dito anteriormente, desde a inauguração de uma UBS, o recurso que as mantêm 
é majoritariamente municipal. Sendo assim, quando um Município decide ter uma UBS, ele é o res-
ponsável pelo aparelhamento e tem de arcar com os custos da manutenção do local. Em um ano, 
são aplicados mais de R$ 5 milhões para manter as portas de uma UBS abertas. 

O que deveria ser um ganho para a população está se tornando cada vez mais inviável, 
uma vez que para se manter uma estrutura em pleno funcionamento, os Municípios vêm cada vez 
mais comprometendo sua receita própria. Vale destacar que mais de 80% dos Municípios são al-
tamente dependentes de transferências constitucionais, ou seja, para muitos que recebem uma 
UPA ou UBS, a manutenção desses custos consome a metade ou mais de tudo que arrecadam 
com o IPTU ou o ISS.
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Outro problema identificado se refere à liberação por parte do governo federal de um re-
passe no valor de R$ 100 mil reais mensais feitos pelo MS para auxiliar no funcionamento da uni-
dade. Consta que muitas vezes tais repasses atrasam, o que onera mais ainda os Municípios, uma 
vez que a população da cidade não pode ficar desassistida, os atendimentos devem continuar, a 
população não deve ser mais penalizada.
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10 O IMPACTO DA PORTARIA 
1.025/2015 PARA OS 
MUNICÍPIOS

No final do mês de julho do presente ano, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 1.025,5 
que define o quantitativo máximo de Agentes de Combate às Endemias (ACE) passível de contra-
tação com o auxílio da AFC.

Visando a mensurar o impacto para as diferentes realidades municipais brasileiras com a 
criação de tal portaria, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) desenvolve o presente es-
tudo com quatro seções, além desta introdução. A primeira seção explica quem são os ACE e o 
que prevê a Portaria 1.025 em relação a eles. A seção seguinte descreve a quantidade de ACE 
nos Municípios brasileiros com base nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde através do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Na terceira seção é desenvolvida uma 
análise comparativa entre o montante de ACE em exercício e o montante determinado pela Porta-
ria 1.025. Por fim, o trabalho conta com uma seção de conclusão.

Quem são os Agentes Comunitários de Endemias e o que prevê a 
Portaria 1.025/2015?

O ACE é um profissional fundamental à Vigilância em Saúde, que trabalha de forma inte-
grada às equipes de atenção básica na Estratégia Saúde da Família, participando das reuniões e 
trabalhando sempre em parceria com o Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Esse profissional 
promove a integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental. Por estar em con-
tato permanente com a comunidade onde trabalha, ele conhece os principais problemas da região 
e pode envolver a população acometida por alguma endemia.

Aplicação de larvicidas e inseticidas; vistoria de depósitos, residências, terrenos baldios e 
estabelecimentos comerciais buscando focos endêmicos; inspeção de telhados, caixas d’água, 
calhas; prevenção e informações acerca do tratamento de doenças infecciosas são exemplos de 
atividades fundamentais para prevenir e controlar doenças, como dengue, chagas e malária. Es-
tas funções são parte das atribuições dos ACE. 

A profissão de ACE está regulamentada pela Portaria 648/GM, de 2006, que aprovou a Po-

5   Disponível em: <http://cosemsrs.org.br/imagens/portarias/por_d0e5.pdf>.
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lítica Nacional de Atenção Básica (PNAB), regulamentou a Atenção Básica e o trabalho da Estraté-
gia Saúde da Família (ESF), além da Portaria 3.252/GM, que estabelece a incorporação gradativa 
dos ACE às equipes de ESF. Os ACE são trabalhadores de nível médio de escolaridade que atuam 
sob supervisão do gestor municipal.

A Portaria 1.025 estabeleceu um patamar máximo de ACE para cada um dos Municípios o 
qual define que a quantidade máxima de ACE deve ocorrer em função da população e das pecu-
liaridades locais, relacionadas às ações de campo de vigilância, ao controle de vetores e das en-
demias prevalentes em todo território nacional, considerando:

• o enfoque nas atividades de controle de vetores e de endemias mais prevalentes, consi-
derados os perfis epidemiológico e demográfico da localidade;

• a integração das ações dos ACE à equipe de Atenção Básica em Saúde; e
• a garantia de, no mínimo, um profissional por Município.

A quantidade de ACE por Municípios

Para mensurar o mercado de trabalho de ACE e a quantidade destes que se tornarão res-
ponsabilidade exclusiva dos Municípios, é necessário saber quantos são esses agentes. Visando 
chegar ao número de ACE mais próximo da realidade, a CNM utilizou os dados disponibilizados 
no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde. É importan-
te ressaltar que muitos gestores municipais não registravam os ACE, pois estes não tinham classi-
ficação específica na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Isso pode ser um indício de 
que, na realidade, o número de ACE seja efetivamente maior do que o disponibilizado pelo CNES.

A partir desses pressupostos, a CNM estima que existam hoje 46.098 ACE empregados 
nos Municípios brasileiros. Esses agentes concentram-se principalmente nos Municípios baianos, 
onde estão 19,3% dos ACE brasileiros. Apesar de ser o Estado com o maior número de Município 
no país, Minas Gerais fica em segundo lugar com 16,4% destes agentes. Esses números estão 
expressos na tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 – Quantidade de ACE nos Municípios

Municípios 
por UF

Quantidade 
de ACES

AC 321
AL 1.786
AM 560
AP 141
BA 8.896
CE 4.429
DF 14
ES 922
GO 1.148
MA 1.787
MG 7.553
MS 328
MT 924
PA 1.194
PB 1.303
PE 3.792
PI 580
PR 2.062
RJ 2.228
RN 713
RO 208
RR 165
RS 702
SC 538
SE 485
SP 2.649
TO 670
BR 46.098

Fonte: IBGE e Portaria 1.025 / Elaboração Própria

Realidade versus Portaria 1.024

Como abordado anteriormente, a Portaria 1.025/2015 delimita um número máximo de ACE 
em cada Município. Este limite é a quantidade máxima de agentes que serão custeados pela União. 
Caso o Município possua um número de ACE superior ao estabelecido pela portaria, o custeio dos 
ACE excedentes será responsabilidade exclusiva do gestor municipal. De acordo com o documen-
to, o conjunto dos Municípios brasileiros terá 60.939 ACE custeados pelo governo federal. 

Mesmo a portaria sugerindo um número de ACE maior, no montante de todos os Municí-
pios, do que o já existente (46.098), 1.938 Municípios possuem pelo menos um ACE a mais que o 
previsto na portaria. Na tabela 2 abaixo, é possível ver que Minas Gerais é o Estado com o maior 
número de Municípios em tal situação (336 Municípios), seguido pela Bahia (300 Municípios) e 
Ceará (147 Municípios).
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Tabela 2 – Quantidade de Municípios com mais ACE que o estabelecido

Municípios por UF

Quantidade de 
Municípios com 
ACE maior que a 
Portaria 1.025

Acre 2
Alagoas 82
Amapá 3
Amazonas 13
Bahia 300
Ceará 147
Distrito Federal 0
Espírito Santo 37
Goiás 56
Maranhão 93
Mato Grosso 55
Mato Grosso do Sul 23
Minas Gerais 336
Pará 48
Paraíba 128
Paraná 147
Pernambuco 129
Piauí 77
Rio de Janeiro 24
Rio Grande do Norte 75
Rio Grande do Sul 19
Rondônia 7
Roraima 11
Santa Catarina 24
São Paulo 44
Sergipe 29
Tocantins 29

Brasil 1.938

Fonte: IBGE e Portaria 1.025 / Elaboração Própria

Municípios em todos os Estados da Federação teriam de desembolsar uma verba, sem fon-
te previamente estabelecida, para o custeio dos ACE não abrangidos pela portaria. Os Municípios 
baianos são os mais prejudicados pela portaria, pois precisariam arcar com quase cinco mil ACE. 
Completando a lista dos mais prejudicados com a portaria estão os Municípios cearenses e per-
nambucanos que custeariam sem apoio federal, respectivamente, 1.873 e 1.188 ACE destacados 
no gráfico 1. 3
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Gráfico 1 – Diferença entre quantidade de ACE X Portaria 1.025

Fonte: IBGE e Portaria 1.025/elaboração própria.

4. Conclusão

A Portaria 1.025 é positiva dentro da organização financeira dos Municípios, pois traz a 
ideia de especificar a fonte para o custeio dos ACE. Entretanto, a portaria não cria um fundo para 
a distribuição deste recurso, em semelhança aos ACS. Causa preocupação a todos os gestores 
municipais o fato de a portaria obrigar os gestores a comprovarem uma série de critérios regula-
mentados, mas não informa, em nenhum momento, quando e como o apoio financeiro será repas-
sado aos cofres municipais.

Outro grande problema gerado pela portaria é a quantidade de ACE determinada por ela. 
Além da discrepância entre a decisão do Ministério e a realidade municipal – 1.938 Municípios 
com ACE a mais que o estipulado –, por muitos anos houve um incentivo por parte do próprio Mi-
nistério para que se ampliasse o Programa Estratégia Saúde da Família, ao qual esses agentes 
estão vinculados. Agora, com esta resolução, os Municípios que contrataram esses agentes ficam 
obrigados a arcar com o custo total deles ou buscar uma maneira de desvinculá-los, quando pos-
sível.
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11 ANÁLISE DA PESQUISA 
DE OPINIÃO SOBRE A 
REFORMA POLÍTICA

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o objetivo de subsidiar os debates 
que ocorrerão na XVIII Marcha em Defesa dos Municípios nos dias 25 a 28 de maio, apresenta 
uma pesquisa de opinião com os gestores municipais sobre a Reforma Política em pauta no Brasil. 
Assim, foi solicitada a opinião sobre 12 questões que estão sendo discutidas no momento. Tive-
mos uma amostra de 3.388 prefeitos(as) e 49 gestores, o que representa mais de 60% dos atuais 
prefeitos no país.

1. Reeleição: Sim ou Não?

A reeleição para cargos executivos foi aprovada no Brasil em 1997. Hoje, os governantes 
do Executivo podem se reeleger uma vez consecutiva, sem necessidade de deixar o cargo. O as-
sunto foi muito polêmico na época e assim continua até hoje – de modo que se discute tanto a am-
pliação da possibilidade de reeleições consecutivas quanto a proibição de presidentes, governa-
dores e prefeitos se reelegerem.

Entre os pesquisados, 19,8% indicaram que o instituto da reeleição deve ser mantido e 
79,8% indicaram que a reeleição não deve ser mantida. O resultado indica que uma ampla maioria 
dos gestores atuais entende que a reeleição não deve ser mantida.

Gráfico 1 –  Instituto da reeleição deve ser mantido?
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2 – Para os cargos do Poder Legislativo (senadores, deputados 
e vereadores), a reeleição deve ser permitida indefinidamente 
como é hoje em dia ou não?

Hoje em dia não existe nenhuma restrição para a reeleição de parlamentares, uma das dis-
cussões em andamento é se deve ou não ter um limite de mandatos.

Entre os pesquisados, 43,9% indicaram que deve haver um limite, e os outros 55,4% disse-
ram que se deve manter a forma atual sem restrições. O resultado indica um verto equilíbrio nas 
opiniões quanto não haver um limite de reeleições para o Poder Legislativo, mas a maioria ainda 
indica que se deve manter como é hoje.

Gráfico 2 – Para os cargos do Poder Legislativo (senadores, deputados e vereadores), 
a reeleição deve ser permitida indefinidamente como é hoje em dia ou não?

3. Duração do mandato

Quanto deve durar o mandato do presidente, dos governadores e dos prefeitos? Ao longo 
da História do Brasil, isso mudou várias vezes: quatro anos durante a República Velha; cinco anos 
após a Era Vargas; o mesmo período no começo da redemocratização, com José Sarney e Fernan-
do Collor, e novamente quatro anos a partir de Fernando Henrique Cardoso.

A maioria dos pesquisados indicou que 5 anos é o tempo que deveria durar o mandato 
–54,8%; outros 38% indicaram que o período seria de 6 anos; e somente 6,6% indicaram 4 anos. 
Os resultados surpreendem em dois aspectos, o primeiro é que os gestores atuais não concor-
dam com o mandato de 4 anos que é o vigente, e o outro é uma mudança de opinião em relação 
ao período, em pesquisas anteriores da CNM, a maioria queria o mandato de 6 anos, mas agora o 
preferido é o mandato de 5 anos.
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Gráfico 3 – Qual deve ser a duração do mandato nos poderes executivos?

4. Eleição de deputados: voto proporcional x voto distrital

Este é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala de reforma política. De que manei-
ra devem ser eleitos os deputados federais, estaduais e os vereadores, valorizando os partidos 
ou destacando os próprios candidatos? Há quase um consenso de que o sistema atual é ruim por 
distanciar o eleitor dos eleitos, enfraquecer a identidade partidária e permitir a eleição de políticos 
desconhecidos do público. 

Entre as propostas apresentadas, o voto distrital permanece com a preferência, com 37,4% 
dos entrevistados, seguido de perto com o sistema atual voto proporcional, com 31,5%, depois 
vem o distrital misto com 17,2%, outras formas com 6,4% e somente 5,6% indicaram a lista fecha-
da como sendo de sua preferência. Os resultados indicam uma certa tendência para o Voto Distri-
tal seguido de perto pelo voto proporcional.

Tabela 1 – A eleição de deputados e vereadores, hoje pelo 
sistema proporcional, deve ser por meio de?

Fonte: Elaboração Própria.
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5. Financiamento de Campanha

Outro assunto bastante polêmico dentro da reforma política é o financiamento das campa-
nhas eleitorais. Hoje, dentro de certos limites, tanto empresas quanto pessoas podem fazer doa-
ções. Além disso, cada partido recebe recursos públicos provenientes do chamado Fundo Parti-
dário, que são distribuídos de acordo com o tamanho de cada bancada na Câmara dos Deputa-
dos.

A maioria dos entrevistados indicou que o financiamento deve ser público 45,2%, privado 
somente 17,7% e ambos para 31,5% dos pesquisados. Os resultados indicam que não há uma 
tendência pelo financiamento público das campanhas eleitorais.

Gráfico 4 – O financiamento da campanha eleitoral deve ser?

6. Voto: obrigatório ou facultativo?

O voto é um direito ou uma obrigação? Há quem defenda que são as duas coisas e que o 
cidadão deve ser obrigado a se manifestar nas eleições de modo a exercer sua cidadania e evi-
tar o comodismo. Outros consideram que o voto obrigatório agride a liberdade individual de optar 
por não votar.

O voto deve continuar a ser obrigatório para 51,8% dos entrevistados e deve ser facultati-
vo para 47,1%. Os resultados evidenciam esta polêmica, um pouco mais da metade dos entrevis-
tados reforçam que o voto deve ser obrigatório, mas, em contraposição, 47% dos entrevistados 
acham que deve ser facultativo.  
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Gráfico 5 – O voto deve ser?

7. Candidatura avulsa

Um cidadão deveria poder se candidatar sem estar vinculado a partidos? Isso é o que de-
fendia, por exemplo, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Nos Esta-
dos Unidos, essa também é uma possibilidade. Os defensores consideram que é preciso abrir es-
paço para outras formas de representação política que não são contempladas em partidos políti-
cos. Já os opositores afirmam que é preciso fortalecer, e não enfraquecer os partidos.

A candidatura avulsa foi rejeitada por 73,9% dos entrevistados, somente 24,6% aceitam 
este instituto. Os resultados indicam que esta tese da candidatura avulsa não é aceita pela grande 
maioria dos gestores municipais.

Gráfico 6 – Deve-se permitir a candidatura avulsa (sem partido)?
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8. Recall 

A possibilidade de a população decidir revogar o mandato de um governante por meio de 
uma consulta é conhecida pela palavra inglesa “recall”.  Hoje, apenas o Congresso Nacional e o 
Supremo Tribunal Federal (STF), em casos específicos, podem destituir um governante ou um par-
lamentar. Algumas pessoas defendem a tese de que a democracia pressupõe, em certas circuns-
tâncias, o direito de a população ser consultada sobre a continuidade ou não de um governo. Já 
os críticos veem riscos para a governabilidade, caso tal instituto exista.

O recall não foi aceito por 37,7% dos entrevistados e 59,2% aceitam este novo modelo. O 
resultado indica que este instituto é majoritário entre os gestores municipais.

Gráfico 7 – Deve-se poder revogar o mandato do parlamentar (recall)?

9. Suplência de senador

Atualmente, cada senador é eleito com mais dois suplentes, que o substituem em caso de 
licenças longas ou de renúncia, cassação ou morte. 

A grande maioria dos entrevistados acham que os suplentes de senador devem ser nomi-
nados e eleitos – 80,7%; somente 17,1% creem que se deve manter o sistema atual. Os resultados 
indicam que a ampla maioria prefere que os suplentes de senadores sejam nominados e votados, 
acabando com o sistema atual em que muitos suplentes acabam sendo senadores sem voto.
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Gráfico 8. O suplente de senador deve ser também nominado e votado?

10. Data da posse

Hoje, os candidatos eleitos para cargos executivos tomam posse sempre em 1o de janeiro. 
Como é imediatamente depois da virada do ano, muitos parlamentares consideram que essa data 
dificulta a participação popular na posse e a presença de chefes de Estado estrangeiros, além de 
impedir que os próprios governadores estejam presentes na pose do presidente da República, por 
estarem, eles mesmos, sendo empossados. 

Dos entrevistados, 49,9% avaliam que se deve mudar a data de posse dos cargos dos po-
deres executivos, e 49% indicaram que não deve haver mudança nas datas. Os resultados indi-
cam um empate entre as opiniões sobre a mudança das datas de posse dos eleitos.

Gráfico 9 – Deve-se mudar a data da posse dos eleitos para os Poderes Executivos?
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11. Coincidência de mandatos

Hoje temos eleições a cada dois anos, as críticas sobre esses processos é que acarretam 
custos excessivos para realizar eleições e ainda que os orçamentos das três esferas de governo 
acabam “não conversando” entre eles, por isso este é um tema importante a ser debatido.

Entre os entrevistados, a grande maioria – 89,1% – indicou que deve haver coincidências 
de mandatos e somente 9,7% indicaram que se deve manter o sistema atual. A grande maioria 
dos gestores concordam que deve haver coincidência de mandatos e eleições gerais, este é um 
resultado bastante indicativo do que os atuais gestores sofrem na ponta com eleições a cada dois 
anos e sobretudo a dificuldade de realizar suas obras e ações em virtude do descasamento dos 
orçamentos.

Gráfico 10 – Deve haver coincidência de mandatos?

12. Sobre o plebiscito

Uma das discussões sobre a reforma política é que os eleitos pelo Sistema atual não teriam 
legitimidade ou condições políticas de alterar este sistema, um dos encaminhamentos da Presidên-
cia da República e outras entidades era para que houvesse um plebiscito a fim de que a popula-
ção brasileira se manifeste sobre a nova legislação que regulamentará o sistema político brasileiro.

Entre os entrevistados, temos que 65% concordam com essa ideia e 33% não concordam. 
Os resultados indicam que a maioria concorda com a realização de um plebiscito sobre qual é a 
reforma política ideal.
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Gráfico 11 – Você concorda com um plebiscito para tratar deste assunto?

Conclusão

Os resultados são bastante interessantes, a maioria dos prefeitos(as) não quer reeleição, o 
mandato deve ser de 5 anos, os parlamentares têm de ter um limite de reeleições, o sistema pre-
ferido é o voto distrital, o financiamento de campanha deve ser público, o voto deve continuar a 
ser obrigatório, a candidatura avulsa foi rejeitada, concordam com o recall, o suplente de senador 
deve ser votado e nominado, deve-se mudar a data de posse dos eleitos, deve haver coincidên-
cias de mandatos e, por fim, os prefeitos creem que deve haver um plebiscito junto à população 
sobre o tema.
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Anexos

Tabela 2 – Distribuição da amostra da pesquisa por Unidade da Federação
UF Municípios Pesquisados Não Pesquisados
AC 22              13                9                           
AL 102             50                52                         
AM 62              6                 56                         
AP 16              2                 14                         
BA 417             224              193                       
CE 184             77                107                       
ES 78              37                41                         
GO 246             165              81                         
MA 217             18                199                       
MG 853             595              258                       
MS 79              52                27                         
MT 141             106              35                         
PA 144             25                119                       
PB 223             119              104                       
PE 184             120              64                         
PI 224             115              109                       
PR 399             318              81                         
RJ 92              31                61                         
RN 167             85                82                         
RO 52              40                12                         
RR 15              1                 14                         
RS 497             446              51                         
SC 295             252              43                         
SE 75              45                30                         
SP 645             427              218                       
TO 139             97                42                         
BR 5.568           3.466             2.102                        

Fonte: Elaboração Própria – CNM

Tabela 3 – Distribuição da amostra da pesquisa por Região Geográfica
Regiões Municípios Pesquisados Não Pesquisados

Centro Oeste 466          323              143                   
Norte 450          184              266                   
Sudeste 1.668       1.090           578                   
Sul 1.191       1.016           175                   
Nordeste 1.793       853              940                   
Brasil 5.568        3.466            2.102                   

Fonte: Elaboração Própria – CNM
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12 SETE TRIMESTRES DE 
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
SOBRE OS EFEITOS DA 
SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 
DA LEI 12.734/2012, PELA 
LIMINAR CONCEDIDA NOS 
AUTOS DA ADI 4.917

O conjunto dos Municípios e dos Estados brasileiros deixou de receber mais de R$ 15,7 bi-
lhões em decorrência da liminar que suspendeu a distribuição mais justa dos royalties do petróleo 
pactuada pelo Congresso Nacional.

Este cálculo foi realizado pela Confederação Nacional de Municípios com base nos valores 
distribuídos pela Agência Nacional de Petróleo, referentes à produção de petróleo ocorrida duran-
te 7 trimestres, entre abril 2013 (mês inicial de impacto da liminar) e dezembro de 2014.

A liminar concedida nos autos da ADI 4.917 sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia, que 
suspendeu artigos da Lei 12.734/2012, impediu que a grande maioria dos Municípios brasileiros 
recebesse, desde o mês de junho de 2013, valores de royalties e participação especial (PE) refe-
rentes à produção a partir de abril de 2013. Esses recursos deveriam entrar na nova distribuição 
determinada pela Lei 12.734/2012.

O total de royalties e participação especial, oriundos do mar, decorrentes da produção ao 
longo do período citado de 7 trimestres, somou R$ 55,2 bilhões. Sendo que apenas R$ 2,4 bilhões, 
menos de 4,5% do total, foi distribuído a todos os Estados e Municípios através do denominado 
Fundo Especial, com critério mais igualitário.

Caso não houvesse a suspensão dos artigos em caráter liminar, o montante distribuído a 
todos os Entes da Federação, através dos critérios dos fundos constitucionais, seria de R$ 18,2 
bilhões. Isso significa que a liminar causou uma frustração de R$ 15,7 bilhões para o conjunto dos 
Entes federados. Veja comparativo a seguir.
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Tabela: 1 – Royalties e Participação Especial de Petróleo em MAR: 
(produção de abril de 2013 a dezembro de 2014)

Royalties + PE
Recebeu da produção de abril 
2013 a dezembro 2014 com a 

suspensão da Lei 12.734/2012

Receberia pela Lei 
12.734/2012 Diferença

Total 55.228                                          55.228                       -             
União 22.024                                   17.490                    4.534        

Total Confrontação / Af. 30.760                                          19.572                       11.188       
Estados Confrontantes 17.212                                   13.734                    3.478        
Municípios Confrontantes 11.121                                   5.121                     6.000        
Municípios Afetados 2.428                                    717                        1.711        

Fundo Especial 2.443                                            18.166                       15.723-       
FPM 1.955                                    9.130                     7.175-        
FPE 489                                       9.036                     8.547-        
Fonte: Elaboração Própria

Obs: 7 trimestres de produção com a suspensão da Lei 12.734/2012

Situação do Governo do Rio de Janeiro

Avaliando o comparativo para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, autor da ADI 4.917, 
vemos que este Ente continuaria sendo de longe o maior beneficiado também na nova distribuição 
suspensa, recebendo R$ 10,9 bilhões, cerca de 20% de todo o montante distribuído no período, 
incluindo a União, demais 26 Estados e 5.568 Municípios.

Como o Estado fluminense recebeu mais de R$ 13,6 bilhões em razão da liminar, o Ente te-
ria tido uma redução de receita da ordem de 19% com a plena eficácia da Lei 12.734/2012. Uma 
queda muito longe de inviabilizar o Estado como argumentado na ADI e aceito em caráter liminar 
(veja nas páginas seguintes os comparativos por UF dos Municípios e Governos Estaduais).

Vale lembrar que no passado recente a receita de royalties e PE do Governo do Rio de Ja-
neiro sofreu reduções até maiores de um ano para outro. Nestas ocasiões, a variação não inviabi-
lizou o Estado. A alta volatilidade característica desta receita decorre de uma relação direta com o 
preço de mercado do petróleo e com a taxa de câmbio.

Diante desse cenário, a Confederação Nacional dos Municípios solicita urgência na apre-
ciação da matéria, uma vez que os Municípios brasileiros estão sendo muito prejudicados pela 
suspensão de artigos da Lei 12.734/2012, em questão.

Nesse sentido, tendo em vista que o prejuízo para os Entes federados chamados “não con-
frontantes”, apenas nos royalties e na participação especial derivados da produção ocorrida nos 
7 trimestres, entre abril de 2013 e dezembro de 2014, é superior a R$ 15,7 bilhões, impõe-se de 
imediato a apreciação da liminar pelo Plenário do STF como medida de inteira Justiça.
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Confrontantes / 
Afetados Fundo Especial Confrontantes / 

Afetados Fundo Especial

AC 0 10.419.334 0 51.711.743 41.292.409
AL 118.457.979 46.611.645 35.725.946 222.766.134 93.422.456
AM 8.831.939 29.996.127 0 148.872.317 110.044.252
AP 118.746 7.664.345 0 38.038.593 30.255.502
BA 280.426.953 178.845.256 76.275.556 869.364.193 486.367.541
CE 65.648.426 97.151.532 2.194.849 479.895.718 319.290.608
DF 0 3.320.908 0 16.481.880 13.160.972
ES 1.977.492.160 33.916.781 900.154.816 23.107.623 -1.088.146.502
GO 0 71.587.195 0 355.306.881 283.719.686
MA 0 81.312.322 0 403.551.632 322.239.310
MG 40.529.926 256.275.717 5.592.066 1.268.793.347 977.579.770
MS 0 29.354.229 0 145.654.321 116.300.092
MT 0 35.856.130 0 177.937.244 142.081.114
PA 672.893 70.076.647 0 347.654.955 276.905.415
PB 46.805.746 63.213.172 13.296.548 307.549.013 210.826.643
PE 116.550.566 96.310.452 18.283.425 463.747.127 269.169.533
PI 0 51.901.153 0 257.586.655 205.685.503
PR 0 132.003.973 0 655.152.624 523.148.651
RJ 8.724.569.586 58.783.070 4.066.342.997 8.386.119 -4.708.623.539
RN 311.751.630 49.266.204 99.777.655 230.483.072 -30.757.108
RO 0 16.865.680 0 83.676.976 66.811.296
RR 0 8.227.291 0 40.987.903 32.760.612
RS 191.924.187 131.938.748 62.421.326 640.491.461 379.049.852
SC 108.355.048 76.233.635 34.449.637 371.192.662 221.053.617
SE 249.730.276 29.205.454 65.711.744 129.677.599 -83.546.387
SP 1.306.910.406 260.550.702 457.591.439 1.254.152.381 144.282.713
TO 0 27.810.455 0 138.023.806 110.213.351

BRASIL 13.548.776.468 1.954.698.156 5.837.818.004 9.130.243.981 -535.412.640
Fonte: Elaboração Própria

Receberia pela Lei 12.734 / 2012 Aumento  
(Redução)UF

Recebeu da produção de abril 2013 
a dezembro de 2014 com a 

suspensão da Lei 12.734 / 2012

Arrecadação dos MUNICÍPIOS com Royalties e PE em MAR: 
(produção de abril de 2013 a dezembro de 2014):
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Confrontantes / 
Afetados Fundo Especial Confrontantes / 

Afetados Fundo Especial

AC 16.717.556 322.088.534 305.370.978
AL 2.720.964 20.329.350 391.675.098 368.624.784
AM 13.635.974 262.717.289 249.081.315
AP 16.673.575 321.241.180 304.567.605
BA 48.345.372 45.916.837 884.656.030 790.393.821
CE 20.641.351 35.853.562 690.772.103 634.277.190
DF 3.372.832 64.982.609 61.609.777
ES 2.699.972.965 7.330.118 2.187.163.060 -520.140.023
GO 13.893.506 267.679.015 253.785.509
MA 35.273.506 679.596.449 644.322.943
MG 21.768.007 419.392.977 397.624.970
MS 6.509.145 125.408.339 118.899.194
MT 11.278.120 217.289.719 206.011.599
PA 29.867.788 575.447.272 545.579.484
PB 23.402.135 450.876.872 427.474.737
PE 33.719.521 649.656.621 615.937.100
PI 21.117.582 406.861.557 385.743.975
PR 14.089.464 271.454.446 257.364.982
RJ 13.593.039.841 7.465.481 10.905.986.654 -2.694.518.668
RN 27.229.104 20.416.334 393.350.975 345.705.537
RO 13.759.120 265.089.879 251.330.759
RR 12.122.549 233.558.908 221.436.359
RS 11.507.308 221.705.372 210.198.064
SC 6.254.057 120.493.688 114.239.631
SE 46.784.103 20.305.893 391.223.176 324.133.180
SP 772.932.073 4.886.745 641.078.373 -136.740.445
TO 21.208.475 408.612.755 387.404.280

Brasil 17.211.665.773 488.674.540 13.734.228.087 9.035.830.863 5.069.718.637
Fonte: Elaboração Própria

UF

Recebeu da produção de abril 2013 
a dezembro de 2014 com a 

suspensão da Lei 12.734 / 2012
Receberia pela Lei 12.734 / 2012 Aumento  

(Redução)

Arrecadação dos ESTADOS com Royalties e PE em MAR: 
(produção de abril de 2013 a dezembro de 2014):
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Confrontantes / 
Afetados Fundo Especial Confrontantes / 

Afetados Fundo Especial

AC 0 27.136.890 0 373.800.277 346.663.387
AL 121.178.943 66.940.995 35.725.946 614.441.232 462.047.240
AM 8.831.939 43.632.101 0 411.589.606 359.125.567
AP 118.746 24.337.920 0 359.279.773 334.823.107
BA 328.772.325 224.762.093 76.275.556 1.754.020.223 1.276.761.362
CE 86.289.777 133.005.094 2.194.849 1.170.667.821 953.567.798
DF 0 6.693.740 0 81.464.489 74.770.749
ES 4.677.465.125 41.246.899 3.087.317.876 23.107.623 -1.608.286.525
GO 0 85.480.701 0 622.985.896 537.505.195
MA 0 116.585.828 0 1.083.148.081 966.562.253
MG 40.529.926 278.043.724 5.592.066 1.688.186.324 1.375.204.740
MS 0 35.863.374 0 271.062.660 235.199.286
MT 0 47.134.250 0 395.226.963 348.092.713
PA 672.893 99.944.435 0 923.102.227 822.484.899
PB 46.805.746 86.615.307 13.296.548 758.425.885 638.301.380
PE 116.550.566 130.029.973 18.283.425 1.113.403.748 885.106.633
PI 0 73.018.735 0 664.448.212 591.429.478
PR 0 146.093.437 0 926.607.070 780.513.633
RJ 22.317.609.427 66.248.551 14.972.329.651 8.386.119 -7.403.142.207
RN 338.980.734 69.682.538 99.777.655 623.834.047 314.948.429
RO 0 30.624.800 0 348.766.855 318.142.055
RR 0 20.349.840 0 274.546.811 254.196.971
RS 191.924.187 143.446.056 62.421.326 862.196.833 589.247.916
SC 108.355.048 82.487.692 34.449.637 491.686.350 335.293.248
SE 296.514.379 49.511.347 65.711.744 520.900.775 240.586.793
SP 2.079.842.479 265.437.447 1.098.669.812 1.254.152.381 7.542.268
TO 0 49.018.930 0 546.636.561 497.617.631

Brasil 30.760.442.241 2.443.372.696 19.572.046.091 18.166.074.844 4.534.305.997
Fonte: Elaboração Própria

Arrecadação dos MUNICÍPIOS & ESTADOS com Royalties e PE 
em MAR: (produção de abril de 2013 a dezembro de 2014):

UF

Recebeu da produção de abril 2013 
a dezembro de 2014 com a 

suspensão da Lei 12.734 / 2012
Receberia pela Lei 12.734 / 2012 Aumento  

(Redução)
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13 ATRASO DO GOVERNO 
FEDERAL PARA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
EDUCAÇÃO E SAÚDE

A estrutura de financiamento da Política de Assistência Social está dividida entre os pisos 
que cofinanciam os serviços, os programas sociais e as ações de gestão, nesse caso os Municí-
pios contam atualmente com dois tipos de pisos de apoio à gestão, um ligado às ações da políti-
ca de assistência social em geral, chamado de Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Úni-
co de Assistência Social (IGD – Suas), e outro específico para as ações de acompanhamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família, denominado (IGD – PBF).

A Lei Orgânica da Assistência Social, 8.742/1993, determina que esse financiamento seja 
tripartite, ou seja, que conte com recursos dos três Entes federados, União, Estados e Municípios. 
Todavia, o que vem ocorrendo desde agosto de 2014 é um financiamento solitário e sobrecarre-
gado, onde somente os Municípios estão investindo recursos na manutenção e oferta dos serviços 
socioassistenciais.

Dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal (Siafi), refe-
rentes ao orçamento dos anos de 2014 e 2015 para Assistência Social, nos apresentam um grave 
desajuste, um significativo atraso nos repasses de apoio financeiro da União para os Municípios 
na área social e uma previsão orçamentária reduzida.

Vejamos:
Um dos principais serviços ofertados em 5.437 Municípios e em cerca de 7.986 Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras) é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(Paif). Analisando seu orçamento no período que vai de janeiro a maio do ano de 2014 com o mesmo 
período no ano de 2015, observamos uma diferença absurda entre os valores empenhados e pagos. 

Em 2014 tínhamos mais de 1 bilhão de reais empenhados somente para execução do Paif, 
contudo, somente 509 milhões foram pagos, a diferença dos valores empenhados para esse ser-
viço em relação ao ano seguinte (2015) ultrapassa os 70%, ou seja, o orçamento teve uma queda 
absurda. Para esse mesmo período, os Municípios já deveriam ter recebido cerca de 167 milhões 
a mais do que o que estava sendo pago.

O Siafi ainda apresenta um desajuste na rotina dos pagamentos, onde Municípios iniciaram 
o ano de 2015 sem transferência alguma do governo federal.
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Outro serviço presente em grande parte dos Municípios é o Serviço de Proteção e Atendi-
mento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), ofertado em 2.229 Centros de Referência Es-
pecializados de Assistência Social (Creas) em 2.032 Municípios.

Os dados nos apresentam uma queda na previsão orçamentária para manutenção desse 
serviço de cerca de 64%. Observando o mesmo período, janeiro a maio de 2014 e 2015, percebe-
mos que os Municípios estão deixando de ganhar aproximadamente 118 milhões, somente nesse 
primeiro semestre. Lembrando que para esse serviço os Municípios também iniciaram o ano sem 
receber apoio financeiro.

O principal agravante no atraso do confinanciamento dos serviços continuados como Paif e 
Paefi é o perigo de interrupção/suspensão da oferta dos serviços.

Cada serviço e programa da assistência social visa a atender e garantir acesso à direitos 
de populações como mulheres vítimas de violência doméstica; crianças e adolescentes abusadas 
e exploradas sexualmente; crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; idosos aban-
donados pelas famílias; pessoas em situação de rua.

Comprometer o financiamento da assistência social é interromper e prejudicar o processo 
de reconstituição familiar, o fortalecimento de vínculos, a prevenção à situações de violência, e ga-
rantia de direitos, realizados por meio dos serviços socioassistenciais. E para além dos aspectos 
sociais ligados aos usuários das políticas públicas temos ainda as questões políticas e econômi-
cas, que acabam por comprometer o desenvolvimento dos Municípios.

Gestão

Em relação aos pisos de apoio às ações de gestão desses serviços, o problema é ainda 
maior. 

Os Municípios receberam apoio financeiro de aproximadamente 78 milhões, no período ob-
servado referentes ao IGD-Suas no ano de 2014, já em 2015 esse valor caiu 47%, ou seja, foram 
pagos somente 30 milhões, fazendo referência ainda a parcelas em atraso, ou seja, o pagamento 
seguiu uma periodicidade.

Vejamos, de acordo com dados do Sistema Parcelas Pagas do SuasWeb, do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o último pagamento creditado nas contas dos 
Municípios referente ao IGD-Suas, para o período pesquisado, foi a oitava parcela, no caso o pa-
gamento do mês de agosto de 2014, apresentando aí um atraso de 8 meses.

Em relação ao pagamento do IGD–PBF, o mês de referência foi outubro de 2014, no caso 
foi creditada a décima parcela, totalizando 6 meses de atraso se pensarmos no mês vigente em 
que se realizou o estudo, maio de 2015.

O Siafi nos mostra que o principal problema do IDG do Programa Bolsa Família é seu desa-
juste no processo de transferência de recursos, o que quer dizer que os Municípios recebem um 
mês e ficam mais de três meses seguidos sem receber, tendo que manter o funcionamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família com recurso próprio.



98        Estudos Técnicos CNM – Volume 8

De acordo com informações do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), esse atraso 
decorre da demora em receber a transferência de recursos do Tesouro Nacional.

A lógica que o pagamento segue é: o MDS faz os cálculos com os valores de cofinancia-
mento a que tem direito cada Município, repassa esse número ao Tesouro Nacional solicitando a 
transferência desse total para a conta do Fnas, órgão responsável pela transferência dos recursos 
aos fundos municipais de assistência social.

Com o atraso na aprovação do Orçamento-Geral da União, o efeito foi cascata, atrasando, 
então, o repasse do Tesouro Nacional ao Fnas.

Agora com o início do ano fiscal e a organização financeira do Fnas, os pisos de cofinan-
ciamento da assistência social que têm prioridade no pagamento são aqueles que podem ser uti-
lizados para manutenção dos serviços continuados e o pagamento das equipes de referência dos 
Cras e Creas. Como os recursos dos IGDs não podem ser utilizados para pagamento de pessoal 
das equipes de referência, esses devem ficar por último na corrida pela quitação desse atraso.

Vale ressaltar que há possibilidade de um pagamento total dos valores em atraso, todavia, 
não é recomendável nenhum planejamento financeiro com o recebimento do retroativo.

Trata-se de uma situação insustentável, pois segundo a Lei Orgânica da Assistência So-
cial 8.742/1993, art. 30, é condição para transferência de recursos do Fnas ao Fundo Municipal de 
Assistência Social (Fmas) a comprovação orçamentária dos recursos próprios alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social (Fmas), e os Municípios estão cumprindo sua parte, mas os de-
mais Entes não.

O recurso federal de apoio à gestão é um dos recursos mais importantes no financiamento 
da política de assistência social, por se tratar de um recurso flexível em sua utilização, podendo 
ser utilizado não somente com custeio, mas também com despesas de capital.

É com esse recurso dos IGDs que os Municípios planejam a melhoria do atendimento e da 
prestação de serviços à comunidade, desenvolvendo estratégias de busca ativa à população mais 
carente e garantindo o acesso a diretos sociais básicos como Saúde e Educação.

No caso do IGD–PBF, é de suma importância a regularização da transferência desse recur-
so, pois os gestores municipais o utilizam para acompanhar o cumprimento das condicionalidades 
do Programa Bolsa Família, acompanhando a frequência escolar dos beneficiários e as ações de 
saúde, como vacinação etc. E, a partir daí, desenvolver ações que visem ao pleno funcionamento 
do programa e atendimento das demandas sociais da população.

Há ainda o acompanhamento das famílias inscritas no Cadastro Único, em especial as be-
neficiárias do PBF, como referência para uma boa gestão do PBF, o que significa ter um cadastro 
atualizado, com informações válidas, o que fica a cargo da gestão municipal.

O Cadastro Único é a referência de cálculo para o repasse do IGD-PBF, e outro problema 
enfrentado pelos gestores é a falta de correção dos valores transferidos, vejamos: o valor por ca-
dastro válido estabelecido pelo MDS em 2006 era de R$ 2,50; em 2010 foi alterado para R$ 3,25. 
Após essa data não sofreu reajuste e, portanto, já está defasado em 34,8% se for considerada a 
inflação referente ao ano de 2015.
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Nota-se a alta responsabilidade dos gestores municipais frente à garantia de direitos por 
meio da operacionalização e da gestão das políticas sociais públicas. Logo é necessário cobrar 
o cumprimento das responsabilidades técnicas e financeiras dos demais Entes federados no pro-
cesso de consolidação do Sistema Único de Assistência Social.

Cobranças em curso: as responsabilidades e sanções continuam
É necessário chamar a atenção da União para o fato de que mesmo sem recursos federais 

para apoio à gestão e oferta dos serviços e programas, os Municípios continuam sendo cobrados 
no cumprimento de suas responsabilidades. Vejamos: quando está em curso o preenchimento do 
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira (prestação de contas) e o Plano de 
Ação da Assistência Social, ambos são cobrados e, caso o Município não os cumpra, terão recur-
sos suspensos.

Outra ação importantíssima que está sendo executada pelos Municípios sem os recursos 
de apoio à gestão, como IGD-Suas e IGD-PBF, é a Atualização e Revisão cadastral dos inscritos 
no Cadastro Único, e beneficiários do Programa Bolsa Família, essa ação requer um esforço e in-
vestimento financeiro considerável, pois é preciso dispor de pessoal para busca ativa das famílias 
com informações desencontradas no sistema, o que requer recurso para dar condições de traba-
lho a esses profissionais, como carro, combustível e alimentação.

No ano de 2015, profissionais e gestores da assistência social se uniram em manifestações 
por todo o país para reivindicar o pagamento desses recursos em atraso.

A Paralisação Nacional em defesa do Sistema Único de Assistência Social (Suas) realizada 
foi legítima e contou com apoio da CNM, pois ela aproximou a população da gestão e oferta dos 
serviços e programas, mostrando à população a estrutura de responsabilidades dos Entes fede-
rados na gestão de uma política pública. Tal ação ainda contribui para tornar o cidadão de fato 
partícipe nesse processo, tornando, assim, as reinvindicações dos gestores e técnicos mais for-
tes e reais.

Educação
Recursos para Educação Infantil 2015
Resolução 19/2015: Trata da manutenção da educação infantil a crianças de 0 a 48 meses, 

cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família. Programa Brasil Carinhoso.
Repasse: O valor do apoio financeiro suplementar corresponderá a até cinquenta por cen-

to do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para educação infantil, nos termos da 
Lei 11.494/2007, por matrícula, atendidos os critérios de elegibilidade definidos em regulamento. 

Foram repassados para mais de 2,6 mil Municípios R$ 203 milhões para manutenção das 
creches referente a 2015. A CNM lamenta, porém, que esse recurso está incompleto, pois, segun-
do informações do FNDE, o repasse devido seria mais de R$ 400 milhões, e por questões orça-
mentárias ainda não há previsão para pagamento.
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MP abre brechas para reduzir recursos destinados à educação infantil
Na véspera do Natal, 24 de dezembro, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a 

Medida Provisória (MP) 705/2015, que possibilita reduzir repasses federais destinados à manu-
tenção e ao desenvolvimento da educação infantil. A MP promove duas alterações sutis na Lei 
12.722/2012, por meio das quais é possível observar que o corte nas verbas para a educação in-
fantil poderá prejudicar o atendimento das crianças das famílias beneficiárias do Bolsa Família. 

Até agora, de acordo com a Lei 12.722/2012, a União devia apoio financeiro suplementar 
para todas as crianças, de zero a 48 meses de idade, atendidas em creche e de famílias que rece-
biam o Bolsa Família. O valor do apoio correspondia a 50% do valor anual mínimo por aluno para a 
educação infantil, definido nacionalmente no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

Com a edição, a medida, assinada pela presidente da República, Dilma Rousseff, no dia 23 
de dezembro, estabelece em regulamento critérios de elegibilidade, que poderão restringir o nú-
mero de crianças que servirá de parâmetro para mensurar a contribuição financeira suplementar 
do governo federal para a educação infantil. 

Além disso, o artigo da lei que versava sobre o valor dos repasses também foi alterado. A 
União poderá contribuir não mais com 50%, mas com até 50% do referido valor anual mínimo do 
Fundeb para educação infantil. 

“É inaceitável que, na Pátria Educadora, esse seja o presente de Natal da Presidente da 
República para as crianças brasileiras das famílias beneficiárias do Bolsa Família”, afirma o presi-
dente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

Saúde
A cada noticiário do dia, somos surpreendidos com as péssimas situações de saúde viven-

ciadas pelos usuários do SUS, pelos profissionais de saúde e pelos gestores municipais. Para o 
fechamento do ano de 2015, o governo federal suspendeu repasses de determinados Programas 
para manter aqueles considerados fundamentais, tudo isso devido ao rombo das contas públicas 
e um orçamento insuficiente. Os atrasos e os parcelamentos de repasses da Média e Alta Comple-
xidade por exemplo é um reflexo desse caos. 

Nessa situação de extremas dificuldades vividas pelos Municípios, não há como não desta-
car que o direito à saúde universal é uma necessidade básica e precisa ser defendido de maneira 
acirrada, uma vez que é Cláusula Pétrea da nossa Constituição Federal.

Iniciamos o ano de 2016 já em situação de desespero, pois o orçamento destinado à saúde 
para este ano encontra-se menor do que no ano anterior, e a lógica do crescimento populacional, 
do envelhecimento natural, das novas tecnologias, da alta inflação e da crise financeira e política 
é irracionalmente deixada de lado.

A realidade nos apresenta um país desestabilizado, onde as políticas públicas são contra-
ditórias e desrespeitam a sociedade. Os repasses dos programas prioritários do governo como: 
Nasf, ESF, PACS, PMAQ, Samu, Piso da Vigilância em Saúde e Saúde Bucal estão chegando aos 
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Municípios com até 3 meses de atraso; no entanto, o gestor municipal deve executar o programa 
normalmente, com risco até de suspensão de recursos caso descumpra obrigações. 

Alguns programas do exercício 2015 ainda estão sendo pagos, para então começar 2016. 
O problema é que já estamos em março, e essas situações dificultam até a execução da contabili-
dade municipal, imagine se não influencia na continuidade dos atendimentos à população? Sabe-
-se que não é possível desenvolver ações sem recursos financeiros, e já existe uma lista extensa 
de obrigações e responsabilidades diretas dos Municípios que pouco arrecadam e que mesmo 
assim ainda conseguem ofertar poucos serviços de saúde locais. 

Os gestores municipais estão de mãos atadas, sobrevivem com os atrasos dos repasses 
federais, com a pressão dos profissionais de saúde que ameaçam com greves e paralisações e, 
o pior de tudo, vivem uma situação em que a vítima desse caos público somos, nada mais, nada 
menos, que nós mesmos.
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14 A CRISE PELA ÓTICA DOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS

1. Introdução

Ao longo de todo o ano de 2015, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) alertou os 
Municípios a respeito da crise que se abate no país e da necessidade de cautela com os gastos 
municipais. Como é de conhecimento notório, os Municípios a cada dia têm suas competências 
ampliadas sem que os recursos a eles destinados caminhem na mesma velocidade. Atualmente, 
os Municípios têm muitas atribuições, mas não têm o dinheiro suficiente para executá-las ou man-
tê-las.

Como exemplo, é possível identificar uma lista de responsabilidades que foi repassada aos 
Municípios. Na área de saúde, os Municípios acabaram assumindo o custeio excedente de vários 
programas federais que têm repasses incompatíveis com os custos reais, como o Programa Saú-
de da Família (PSF).

Já na área de Educação, uma das responsabilidades municipais é a educação infantil, eta-
pa com maior custo de manutenção dentro da educação básica. O Plano Nacional de Educação 
(PNE) tem como meta 1 universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para crianças de 
4 a 5 anos de idade. Para isso, há necessidade de investimento em infraestrutura com o objetivo 
de comportar esse aumento de demanda obrigatório que já ocorre. Essa meta, entretanto, não pre-
vê nenhum auxílio de custeio vindo dos outros Entes para tal investimento. Além disso, aumentos 
no piso nacional do magistério, sem que haja um aumento proporcional da fonte de custeio, one-
ram ainda mais os cofres municipais.

Contrapondo a ampliação das responsabilidades, as receitas oriundas de transferências 
constitucionais têm diminuído constantemente, em consequência do desaquecimento econômico 
recente.  O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) tem queda nominal de 4,8% prevista pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para o mês de novembro frente ao mesmo período do ano 
anterior. É importante ressaltar que a redução da massa salarial, fruto do aumento do desempre-
go, a queda no consumo e consequente redução dos lucros das empresas interferem diretamente 
na arrecadação do Imposto sobre a Renda (IR), que é o principal componente do FPM. Os recolhi-
mentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que também compõem o FPM, têm sido 
negativamente influenciados pelo retorno das alíquotas de tal tributo, os altos índices de inflação, 
que passam de 9% ao ano, e as altas taxas de juros que desestimulam o consumo.  
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A crise econômica, a redução dos repasses, o aumento de responsabilidades ainda têm 
como agravante o momento político instável e tenso. Este cenário dificulta a aprovação de propo-
sições que considerem as pautas de interesse municipal, além de trazer instabilidade quanto às 
mudanças legais que estão por vir. Diante disso, o presente estudo visa a compreender como o 
somatório dos fatos citados impacta na realidade financeira dos Municípios em todo o país. Para 
tal análise, a Confederação desenvolveu uma pesquisa que foi respondida pelos gestores munici-
pais entre setembro e novembro de 2015. 

O estudo contará com quatro seções, além desta. A primeira descreve a metodologia utili-
zada na pesquisa realizada. Na segunda seção, os resultados da pesquisa passam a ser eviden-
ciados com uma ótica nacional, descrevendo os principais pontos para o agregado dos Municí-
pios brasileiros. Por fim, a penúltima seção traz uma conclusão dos dados apresentados seguida 
por uma seção de anexos, onde as tabelas são disponibilizadas de forma mais desagregada. 

2. Metodologia

Buscando diagnosticar a situação dos Municípios brasileiros com relação à crise, a (CNM) 
fez uma pesquisa junto às prefeituras municipais de todo o país. A pesquisa foi iniciada em 4 de 
setembro de 2015 e concluída dia 13 de novembro do mesmo ano e foi feita por manifestação es-
pontânea da Confederação.

Neste período, a CNM visou abranger os 5.568 Municípios brasileiros, obtendo sucesso 
com 73,3% desses ou 4.080 cidades do total. Para evitar desvio de dados entre Estados com 
maior ou menor quantidade de Municípios, optou-se pela não definição de uma amostra estatística 
com um porcentual de Municípios de cada Estado. 

Os formulários da pesquisa foram disponibilizados em diferentes canais para o recebimen-
to da informação. Foram aceitas respostas por fax, e-mail, por correspondência e pela Internet, 
no site da CNM (www.cnm.org.br). Além disso, a Confederação disponibilizou uma equipe de su-
porte da área de Assessoria Técnica e do Setor de Pesquisas da CNM para o preenchimento dos 
formulários. 

Concomitantemente, houve contato telefônico nas regiões com menor índice de respostas. 
Os Municípios que não responderam ao questionário ou as regiões com baixo número de respos-
tas foram contatados por telefone para a obtenção dos dados.  A tabela 1 informa a quantidade de 
Municípios entrevistados por Estado e o porcentual de retorno da pesquisa.



104        Estudos Técnicos CNM – Volume 8

Tabela 1 – Distribuição dos resultados por Estado da Federação

UF Estado Municípios Respostas % Respostas Faltam

AC Acre 22                   11                   50,0% 11                   
AL Alagoas 102                 51                   50,0% 51                   

AM Amazonas 62                   18                   29,0% 44                   
AP Amapá 16                   4                     25,0% 12                   
BA Bahia 417                 280                 67,1% 137                 
CE Ceará 184                 99                   53,8% 85                   
ES Espírito Santo 78                   67                   85,9% 11                   

GO Goiás 246                 206                 83,7% 40                   
MA Maranhão 217                 50                   23,0% 167                 
MG Minas Gerais 853                 738                 86,5% 115                 
MS Mato Grosso do Sul 79                   58                   73,4% 21                   
MT Mato Grosso 141                 125                 88,7% 16                   
PA Pará 144                 31                   21,5% 113                 
PB Paraíba 223                 127                 57,0% 96                   
PE Pernambuco 184                 108                 58,7% 76                   
PI Piauí 224                 86                   38,4% 138                 
PR Paraná 399                 369                 92,5% 30                   
RJ Rio de Janeiro 92                   59                   64,1% 33                   
RN Rio Grande do Norte 167                 95                   56,9% 72                   
RO Rondônia 52                   43                   82,7% 9                     
RR Roraima 15                   3                     20,0% 12                   
RS Rio Grande do Sul 497                 476                 95,8% 21                   
SC Santa Catarina 295                 274                 92,9% 21                   
SE Sergipe 75                   40                   53,3% 35                   
SP São Paulo 645                 551                 85,4% 94                   
TO Tocantins 139                 111                 79,9% 28                   
BR Brasil 5.568             4.080             73,3% 1.488             

Fonte: Elaboração Própria – CNM.

A pesquisa era composta por seis questões tendo, em algumas, subdivisões com pergun-
tas vinculadas. O formulário questionava a existência de efeitos da crise nos Municípios, em quais 
áreas e quais efeitos eram esses; se alguma providência foi tomada a respeito da crise, em que 
áreas e que medidas foram essas; se houve reação da população à crise e que tipo de reação; se 
havia atraso de salários ou pagamento de fornecedores e por quanto tempo; se houve problema 
com recebimentos de recursos de convênios com a União; e, por fim, se o Município fecharia as 
contas em 2015. Os diversos resultados apurados na pesquisa são tratados nas próximas seções, 
e o formulário na íntegra está disponível no Anexo I deste texto.

3. Crise dos Municípios brasileiros 

Dos 4.080 Municípios alcançados pela pesquisa, 98,5% responderam que tem sentindo os 
efeitos da crise instalada no país, conforme ilustrado na tabela 2 abaixo. Apenas 1,4% destes diz 
não sentir nenhum efeito causado pela crise econômica e política brasileira. Desses 4.020 Municí-
pios, 70,07% sofrem efeitos da crise na área de educação e 83,5% na área de saúde.
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Tabela 2 – Efeitos da crise

4.020      98,5%

56         1,4%

4           0,1%

4.080   100,0%

O Município vem sentido os efeitos da crise instalada no país?

Sim

Não

Não responderam

Total

Fonte: Elaboração Própria – CNM.

Um dos primeiros sintomas da crise foram problemas no custeio da Educação. Entre os 
2.844 Municípios (70,07%) que sentem as consequências em tal área, 40% estão com recursos 
insuficientes para a manutenção das frotas e 39% estão com escassez de recursos para o paga-
mento do piso do magistério, entre outras dificuldades apontadas no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Efeitos da crise na Educação

Fonte: Elaboração Própria – CNM.

A crise abateu-se de forma mais severa na saúde dos Municípios. O número de Municípios 
que responderam sentir os efeitos da crise na área de Saúde é ainda maior do que os que se ma-
nifestaram em relação à Educação: 3.357 Municípios (83,5%). Desses, mais da metade (55%) so-
fre com a falta de medicamentos e 33% sofrem com a falta de médicos, além dos outros efeitos 
detalhados abaixo.
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Gráfico 2 – Efeitos da crise na Saúde

Fonte: Elaboração Própria – CNM.

Quando questionado se o Município tomou alguma providência a respeito da crise, 93,2% 
dos Municípios disseram ter tomado alguma medida.  A mais comum foi reduzir as despesas de 
custeio (80%) que são aquelas necessárias para a manutenção da ação governamental e a presta-
ção de serviço público, como, por exemplo, as despesas com água, luz e material em uma repar-
tição pública. A segunda medida mais adotada foi a redução do quadro de funcionários (53,6%) 
e de cargos comissionados (51,4%). É importante ressaltar que os Municípios podem ter adotado 
uma medida ou mais para combater a crise, por isso, a soma da frequência relativa das providên-
cias tomadas não fecha em 100%. As áreas mais afetadas pelas medidas municipais foram, res-
pectivamente, Saúde e Desenvolvimento Urbano. 
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Gráfico 3 – Providências tomadas

Fonte: Elaboração Própria – CNM.

A população de 81,6% dos Municípios pesquisados já sinalizou aos gestores municipais 
acerca da insatisfação com a crise atual. A maior parte dessas sinalizações, 65,3%, se deu via re-
clamações dos cidadãos aos agentes políticos, como prefeitos, vices, vereadores. O número de 
pedidos de auxílio financeiro, tais como empregos e cestas básicas, também é um indicador da 
percepção da crise pela população em 61,7% dos Municípios em questão. 

Dos 4.080 Municípios, apenas 13% estão com salários em atraso. Esse percentual baixo, 
apesar da conjuntura, indica uma resistência dos gestores municipais em prejudicar a classe do 
funcionalismo público. Conforme dito anteriormente, com a arrecadação de impostos e contribui-
ções caindo ao longo deste ano e com as perspectivas de retração econômica, os Municípios têm, 
cada vez mais, optado por atrasar o pagamento a seus fornecedores, priorizando o pagamento 
de salários de seus servidores.  



108        Estudos Técnicos CNM – Volume 8

Tabela 3 – Atraso de salários

529          13,0%

3.494   85,6%

57         1,4%

4.080   100,0%

Seu Município está com atraso no pagamento dos salários?

Sim

Não

Não responderam

Total

Fonte: Elaboração Própria – CNM.

Quando o questionamento é sobre o atraso do pagamento de fornecedores, o número é 
bem maior: 62,5% dos Municípios. O atraso de salários é de 1 a 6 meses para 70,7% daqueles 
que estão em atraso, já para o atraso de pagamento de fornecedores, 84,5% estão em atraso pelo 
mesmo período de tempo.

Tabela 4 – Atraso de fornecedores

2.550      62,5%

1.458   35,7%

72         1,8%

4.080   100,0%Total

Seu Município está com atraso no pagamento de fornecedores?

Sim

Não

Não responderam

Fonte: Elaboração Própria – CNM.

Sobre os problemas que os Municípios podem enfrentar com o recebimento de recursos 
para a execução de convênios com o governo federal, 67,8% disseram já ter enfrentado tais pro-
blemas no atual mandato. Menos de 30% dos Municípios não tiveram dificuldades nesse sentido, 
como mostra a tabela 5. Dos 2.768 Municípios que declararam passar por esse problema, 64,7% 
alegaram que tais atrasos obrigarão o Município a deixar restos a pagar com empreiteiros e/ou for-
necedores em descoberto neste ano.

Tabela 5 – Recursos de convênios com a União

2.768      67,8%

1.191   29,2%

121       3,0%

4.080   100,0%

 Seu Município teve problemas durante o seu atual mandato com o recebimento 
de recursos relativos à execução de convênios com a União? 

Sim

Não

Não responderam

Total

Fonte: Elaboração Própria – CNM.
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O formulário preenchido pelos gestores municipais encerrava-se com um questionamento 
acerca do fechamento das contas no presente ano. Dos Municípios avaliados, metade considera 
que conseguirá fechar as contas em 2015, mas 42,6% já consideraram que essa missão será im-
possível. 

Gráfico 4 – O seu Município conseguirá fechar as contas em 2015?

Fonte: Elaboração Própria – CNM.

4. Conclusão

Com o cenário da economia brasileira de incerteza ao longo do ano, com o aumento do 
quadro de inflação, projeções de crescimento do PIB em queda, redução de competitividade da 
indústria ao longo dos últimos anos, além dos problemas como o mercado externo, como desva-
lorização do câmbio, balança comercial em déficit e os baixos investimentos estrangeiros, há uma 
apreensão generalizada dos agentes econômicos. Tudo isso justifica a queda na atividade econô-
mica, bem como na arrecadação de tributos. 

A situação financeira brasileira impacta direta e negativamente na decisão de consumo dos 
agentes. Isso reduz a arrecadação tributária e, consequentemente, as transferências constitucio-
nais, como o FPM. A queda na venda de automóveis reduz a arrecadação do IPI, assim como o 
aumento da taxa de desemprego provoca uma queda na arrecadação do IR. Avaliações bimes-
trais do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias6, divulgadas pelo Ministério do 
Planejamento, além de reforçar todo esse cenário descrito, ainda o agrava quando reestima o FPM 
em R$ 4,249 bilhões a menos para 2015. 

6   Relatório disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/sof/relatorio.pdf/view>. Acesso em: 17 de nov. 2015.
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Essa conjuntura é percebida também pelo Banco Central do Brasil (Bacen), que recalcu-
lou em seu último Boletim Focus7 a previsão para o crescimento econômico em 2015: a economia 
encolherá 3,10%. Para o próximo ano, o boletim espera uma retração de 2% no PIB. Além disso, 
o mesmo boletim prevê uma inflação (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA) de 6,50% 
para 2016.

Somadas às informações conjunturais acima descritas, os resultados da presente pesquisa 
indicam que a crise tende a perdurar até o próximo ano. Há uma perspectiva de queda de receitas 
tributárias dos Municípios e, concomitantemente, expansão de custos consequência da inflação. 

Os gestores municipais já têm dificuldades, no presente ano, de custear medicamentos, de 
manter salários de médicos e de professores do magistério, de custear o transporte de alunos e 
de pagar fornecedores e servidores públicos. As prefeituras têm cortado gastos com custeio, re-
duzido o quadro de funcionários e desativado o uso de veículos para conseguir superar a grave 
crise que acomete o país. Diante disso e das previsões pessimistas para o próximo ano, é possível 
prever que a crise dos Municípios brasileiros será agravada no ano de 2016. 

5. Anexos
 
ANEXO I: Pesquisa sobre a Crise (Efeitos)
 
1. O Município vem sentido os efeitos da crise instalada no país?

 Não
 Sim. 

 O Município sofre algum efeito da crise na área de EDUCAÇÃO?
  Não
  Sim.  
 Quais efeitos?
   Fechamentos de Escolas
   Falta de merenda
   Incapacidade de transporte (recursos insuficientes para manutenção das frotas)
   Falta de Recursos para o Piso do Magistério 

 O Município sofre algum efeito da crise na área de SAÚDE?
   Não
  Sim.  

7   Relatório disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20151113.pdf>. Acesso em: nov. 2015.
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  Quais efeitos?
    Falta de remédios
    Falta de médicos 
    Falta de outros profissionais
    Paralização de equipamentos
    Fechamentos de Postos de saúde
    Retirada de ambulâncias

 O Município tomou alguma providência a respeito da crise?
   Não
   Sim.  
  Quais providências?
    Redução no quadro de funcionários
    Desativação de veículos
    Desativação de equipamentos
    Alteração do horário de expediente dos órgãos municipais
    Redução de despesas de custeio
    Redução de salários dos Prefeitos e Vereadores
    Redução de “Cargos Comissionados”
    A prestação de serviços tem sido suspensa ex.: “coleta de lixo”
    Outros
 Quais as áreas afetadas pelos cortes?

 Saúde  Educação  Transporte

 Comunicação  Assistência social  Agricultura

 Desenvolvimento urbano  Finanças / Fazenda  Outras

 2. A população está sinalizando a crise econômica para com o Município?
   Não
    Sim. 

Quais sinalizações?
 O aumento de reclamações dos cidadãos aos agentes políticos (prefei-

tos, vices, vereadores, secretários etc.)
 Maior número de pedidos de auxílios financeiros, empregos, cestas bá-

sicas etc.
 Fechamento de estabelecimentos comerciais 
 Diminuição da produção agropecuária 
 Aumento de demissões no setor produtivo  
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3. Seu Município está com atraso no pagamento dos salários?
 Não
 Sim, quantos meses de atraso: 

               
4. Seu Município está com atraso no pagamento de fornecedores?

 Não
 Sim, quantos meses de atraso:                

5. Seu Município teve problemas durante o seu atual mandato com o recebimento de 
recursos relativos à execução de convênios com a União?

 Não
 Sim.  A omissão da União nos convênios firmados obrigará o Município a deixar restos a 

pagar com empreiteiros/fornecedores em descoberto (sem os recursos correspondentes em cai-
xa) neste ano?

 Não   Sim

6. O seu Município conseguirá fechar as contas deste ano?
 Não
 Sim
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15 ESTUDO SOBRE A NÃO 
TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E 
DIVIDENDOS NO BRASIL

Introdução

O Brasil é um dos países em desenvolvimento que tem uma das mais altas cargas tributá-
rias do mundo, por volta de 35% do PIB, igual à média dos países da OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que reúne as economias mais avançadas do mundo. 
Diferente das economias desenvolvidas, entretanto, a carga brasileira é fortemente concentrada 
em tributos indiretos e regressivos, e não em tributos diretos, sobre a renda, o lucro e o patrimônio. 
O que contribui para perpetuar o grau de desigualdade e injustiça fiscal do país.

De acordo com dados da Secretaria da Receita Federal, a média dos países da OCDE tri-
buta em 12,2% do PIB, no que se refere a renda, lucros e ganhos de capital; enquanto no Brasil 
esse porcentual é de apenas 6,4% do PIB. Por outro lado, a tributação sobre bens e serviços che-
ga a 18,8% do PIB no Brasil, maior do que em qualquer país da OCDE, onde a média é de 11,6% 
do PIB.

Mas a excentricidade brasileira não para por aí. O Brasil também é um dos poucos países 
do mundo em que os lucros e os dividendos distribuídos a acionistas de empresas estão isentos 
de imposto de renda. Essa isenção foi introduzida em 1996 pela Lei 9.249/1995, junto com outro 
benefício que reduziu significativamente o pagamento de imposto de renda das empresas: a pos-
sibilidade de deduzir do lucro tributável uma despesa fictícia relativa aos chamados “juros sobre 
capital próprio”. Estas duas medidas juntas – isenção de lucros e dividendos e dedutibilidade dos 
juros sobre capital próprio (doravante JSCP) – têm subtraído dos cofres públicos mais de R$ 50 bi-
lhões por ano, prejudicando principalmente os pequenos Municípios brasileiros, que dependem da 
receita do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), baseada na receita de imposto de renda.

Passados praticamente 20 anos desde que essas medidas foram instituídas, é importan-
te que se faça um balanço dos seus efeitos, tanto econômicos, quanto fiscais e sociais, de modo 
a balizar propostas que tenham por objetivo alterar essa situação e introduzir um pouco mais de 
justiça no nosso sistema tributário, reduzindo a sua distância das práticas adotadas nos países 
mais desenvolvidos. Indiretamente, como também vamos mostrar ao longo do estudo, a retomada 
da tributação de lucros e dividendos distribuídos (e, adicionalmente, o fim da dedutibilidade dos 
JSCP) também contribuiria com o ajuste fiscal e o equilíbrio federativo, por ampliar uma receita 
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partilhada entre as três esferas da Federação.
O ponto de partida, na próxima seção, é explicar como os lucros são tributados no Brasil e 

contextualizar as razões que levaram o governo a promover essas medidas em 1995/1996, fazen-
do uma crítica do ponto de vista econômico e jurídico. A seguir, vamos comparar a tributação de 
lucros e dividendos no Brasil com o que ocorre no resto do mundo, com foco nos dados da OCDE. 
Na terceira e última seção, vamos utilizar dados agregados das declarações de imposto de renda 
das pessoas físicas para mostrar quem são os principais beneficiários da isenção de dividendos.

Contextualização: a teoria da tributação dos lucros e o caso 
brasileiro

A instituição de impostos sobre a renda, em particular sobre os rendimentos do capital e os 
mais elevados salários, tem íntima relação com a construção do Estado social do século XX, como 
bem relata o economista francês Thomas Piketty.8 Longe de expressar uma unanimidade, reflete 
uma escolha social baseada em valores como a justiça social e a liberdade individual, típicos de 
países anglo-saxões.

O imposto de renda brasileiro, nascido em 1923, e os impostos que o antecederam, como 
o imposto sobre dividendos, de 1892, foram fortemente influenciados pelas experiências norte-a-
mericana e europeia, que evoluíram no sentido de prever a tributação da renda nas suas diferen-
tes formas (trabalho e capital) e esferas (física e jurídica).

Nos sistemas tributários clássicos, portanto, os lucros das corporações são tributados após 
a sua apuração contábil, e os dividendos pagos aos acionistas são novamente tributados. Em que 
pese o lucro ser tributado em duas fases, na pessoa jurídica e na pessoa física, este é o modo de 
tributação que se disseminou no mundo e que existia no Brasil até 1995.

Ou melhor, o Brasil já não adotava um sistema clássico puro, porque os dividendos não in-
tegravam a base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, mas eram tributados ex-
clusivamente na fonte a uma alíquota inferior (15%) ao que seriam caso fossem considerados um 
rendimento tributável como qualquer outro (27,5%). Portanto, o regime tributário vigente até 1995 
e que neste estudo se propõe que seja reinstituído no Brasil já oferece um tratamento especial aos 
recebedores de dividendos.

Como veremos na próxima seção, diversos outros países também adotaram nas últimas dé-
cadas mecanismos para compensar parcialmente a tributação dos lucros e dividendos na pessoa 
física, mas pouquíssimos seguiram o exemplo do Brasil em 1995. Na época, com o suposto intuito 
de atrair capitais e incentivar investimentos, o governo produziu duas importantes mudanças legis-
lativas na tributação do lucro por meio da Lei 9.249/1995:

8   Ver “O Capital do Século XXI”, de Thomas Piketty (2014).
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Art. 9º. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os ju-
ros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de 
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e li-
mitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.

[...]     

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a par-
tir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do 
imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do 
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.

O art. 9o instituiu a figura do JSCP, uma despesa fictícia que a empresa poderia deduzir do 
pagamento do seu imposto de renda com o objetivo de a equiparar com outra empresa que esti-
vesse endividada e que, nesse caso, abateria o gasto com juros do seu lucro para efeitos de cál-
culo do imposto de renda. A despesa fictícia é calculada aplicando a taxa de juros de longo prazo 
(TJLP) sobre o capital próprio da empresa, e estes “juros” são pagos aos acionistas como um tipo 
de dividendos. Nenhum outro país do mundo adota essa prática. O efeito prático do JSCP é que 
uma parcela do lucro, que seria tributada pelo imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e 
pela contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) à alíquota de 34%, passa a ser tributada a ape-
nas 15%, quando esse dividendo-juro é pago ao acionista.

Já o art. 10 da Lei 9.249 previu que os dividendos comuns (ou seja, exclusive os JSCP que 
acabamos de mencionar), antes tributados a 15% como os demais ganhos de capital, passaram 
a ser isentos a partir de 1996. Desse modo, a tributação dos lucros foi reduzida por dois canais: a 
dedução dos juros sobre capital próprio e a isenção dos dividendos. O efeito dessa medida para 
o lucro líquido da empresa e para os cofres públicos pode ser visto na tabela abaixo.
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Tabela 1 – Lucro e Tributação no Brasil

Explicando em detalhes. Antes da mudança da Lei 9.249/1995, o lucro da pessoa jurídica 
era tributado a 25% pelo IRPJ e 9% pela CSLL, totalizando uma tributação de 34%. Então, uma 
empresa com lucro de 100 pagava 34 de IRPJ e CSLL, sobrando um lucro líquido de 66 para ser 
distribuído aos acionistas sob a forma de dividendos. Uma vez distribuídos, estes 66 eram tributa-
dos a uma alíquota na fonte de 15%, a mesma aplicada a outros ganhos de capital, o que reduzia 
o lucro efetivamente embolsado pelos acionistas para 56,1. Ou seja, 56,1% do lucro original fica-
vam com os acionistas e 43,9% ficavam com o governo sob a forma de impostos.

Com as mudanças da Lei 9.249/1995, essa mesma empresa que obteve um lucro de 100 
passou a poder deduzir do lucro bruto sujeito à tributação uma parcela relativa aos JSCP. Por hi-
pótese, assumimos que essa parcela seja de 30% ou 30: nesse caso, a base de cálculo do IRPJ e 
da CSLL cai de 100 para 70, e o imposto da pessoa jurídica cai, portanto, de 34 para 23,8, o que é 
compensado parcialmente pelo recolhimento de 15% de imposto sobre os 30 de juros sobre capi-
tal próprio destinados aos acionistas, num montante de 4,5. O efeito seria, portanto, uma queda do 
imposto de 34 para 28,3 (23,8 + 4,5). Além disso, a isenção sobre os dividendos puros reduziria o 
imposto sobre esta parcela de 9,9 para zero. No final das contas, os acionistas que antes ficavam 
com 56,1% do lucro passaram a ficar com 71,7% do lucro, e o governo com 28,3%.

Estes números, relativos a perdas/ganhos, podem alterar um pouco de acordo com o mon-
tante de JSCP e dividendos que as empresas venham a distribuir a seus acionistas. Via de regra, 
quanto maior o valor possível de ser deduzido de JSCP, maior é o benefício aos acionistas, mes-
mo que eles paguem 15% de imposto sobre estes juros e sejam isentos dos dividendos comuns. 
Isso porque o ganho de fugir do IRPJ/CSLL é bem maior do que a perda por ser tributado em 15% 
na fase seguinte.

Na tabela anterior, se o valor deduzido de juros sobre capital próprio fosse elevado de 
30 para 50, por exemplo, o resultado final seria que a tributação final sobre os lucros cairia para 
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24,5%, e o ganho dos acionistas subiria para 75,5%. No caso oposto, em que a empresa não de-
duzisse nenhum centavo de JSCP, o único benefício restante seria o da isenção de lucros e divi-
dendos. Nesse caso, a tributação final chegaria a 34% no máximo.

Ou seja, a legislação atual garante às pessoas que vivem de lucro uma tributação que, no 
seu limite máximo, chega a 34% – porcentual este inferior à carga tributária média da economia 
brasileira (34,5%), o que é injustificável do ponto de vista social, se pensarmos no princípio da jus-
tiça que baliza os sistemas tributários das sociedades mais desenvolvidas e democráticas.

Além de injusto socialmente, este mecanismo produz uma injustiça federativa, uma vez 
que, como também vemos pela tabela acima, a perda de receita é parcialmente transferida a Es-
tados e Municípios, que têm direito a receber 45% da arrecadação de imposto de renda via fun-
dos de participação.

Por um ângulo ou outro, trata-se de um dispositivo legal claramente distorcivo. Nesse con-
texto, argumentos econômicos ou jurídicos que busquem defender tal situação – principalmente a 
isenção de dividendos, sob pretexto de evitar a “bitributação dos lucros” – pecam por um forma-
lismo vazio de conteúdo que visa apenas a perpetuar o status quo.9

Do ponto de vista econômico, o argumento é formal porque, para o acionista, não interessa 
quantas vezes o lucro é tributado, uma ou duas vezes, mas o resultado final dessa tributação para 
o seu bolso. Dito de outra forma, se elevássemos o IRPJ/CSLL de 34% para 44%, por exemplo, te-
ríamos aproximadamente o mesmo efeito que o fim da isenção de dividendos, e não estaríamos 
incorrendo na aludida “bitributação”, mas isso alteraria a posição daqueles que se opõem às mu-
danças na tributação dos lucros? Provavelmente não, como se vê pela posição abaixo do deputa-
do Guilherme Campos, que entende serem os lucros já pesadamente tributados, o que claramente 
não tem respaldo na realidade dos números que recém apresentamos:

A pretensão da tributação de imposto de renda na pessoa do beneficiário em razão 
dos lucros e dividendos que lhe são distribuídos representa um bis in idem – um indício 
de carga tributária desmedida, segundo preleciona o jurista Ives Grandra Martins da 
Silva, na medida em destituída de qualquer sentido lógico que não seja a sanha fiscal.

Ora, como acabamos de mencionar, a carga tributária sobre os lucros no Brasil é inferior à 
carga tributária média que incide sobre o conjunto das rendas e, como também veremos na próxi-
ma seção, gritantemente inferior à média registrada em outros países democráticos, sendo aspec-
to meramente formal se essa carga é derivada de um, dois ou três tributos, se é produto de uma 
ou duas incidências, como é o caso também das economias que analisaremos.

Do ponto de vista jurídico, por sua vez, não há o que se falar em “bitributação” e em alega-
da inconstitucionalidade da medida porque os sujeitos passivos do IRPJ/CSLL e do imposto de 

9   É o caso do parecer contrário do deputado Guilherme Campos (2012) ao Projeto de Lei 3.007/2008, que buscava suprimir a isenção de dividendos e as 
deduções de JSCP (disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/999723.pdf>). Na mesma linha de argumentação, insere-se o artigo de Kiyoshi 
Harada. Tributação de Lucros e Dividendos. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 5 de agosto de 2008.
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renda retido na fonte sobre dividendos são diferentes – no primeiro caso, as pessoas jurídicas; no 
segundo caso, as pessoas físicas, que não podem ser confundidas umas com as outras.

A este respeito, vale citar o estudo dos auditores da Receita Federal Angélica Gonçalves 
Moreira, Edgar Eimard Freitas e Nilza Eliane Silva da Costa, de 2012, para os quais a isenção atual 
é que afronta o Código Tributário Nacional, além de ser regressiva e injusta:10

Assim, quem recebe rendimentos, seja de capital, do trabalho, ou da combinação de 
ambos, deve pagar imposto, independentemente de a pessoa jurídica pertencente ao 
proprietário dos meios de produção ter sido tributada, pois pessoa física não se con-
funde com jurídica. Há dois sujeitos passivos distintos com existência legal claramen-
te definida, ambos com suas respectivas responsabilidades tributárias, inclusive a de 
cumprir com sua obrigação principal, qual seja, o pagamento do tributo.
O fato gerador de IR é a disponibilidade econômica ou financeira de renda quer seja do 
capital, do trabalho ou de ambos. O imposto de renda deve ser graduado segundo a 
capacidade pessoal econômica do contribuinte, quem obtiver maior renda deve pagar 
mais e se dois contribuintes auferem renda, ambos devem ser tratados de forma igual, 
sem distinção da ocupação profissional, independentemente da denominação jurídica 
dos rendimentos (rendimentos do capital, do trabalho ou ambos).
[...]
Além de ser uma forma regressiva de tributação, a isenção afronta ao Código Tributá-
rio Nacional. [...] Acreditamos que o dispositivo além de injusto é inconstitucional, pois 
fere o princípio constitucional da capacidade contributiva.

Os auditores da Receita chamam a atenção, ainda, de que a atual legislação, ao não sub-
meter a distribuição de lucros e dividendos dos acionistas e sócios de pessoas jurídicas à tabela 
do imposto de renda das pessoas físicas, estimula práticas de planejamento tributário com vistas 
a evadir do imposto. Por exemplo, declarando valores extremamente baixos de pró-labore (sujei-
tos à tributação pela tabela do IR) e milhões de reais de lucros e dividendos distribuídos pela em-
presa como rendimentos isentos.

Essa situação também tem sido responsável por agravar o quadro da chamada “pejotiza-
ção” do trabalho exercido por muitos profissionais liberais, ou seja, a contratação de firmas indi-
viduais (pessoas físicas travestidas jurídicas) para burlar a legislação trabalhista, evadir contribui-
ção previdenciária e FGTS e, no caso do prestador de serviço, pagar menos imposto do que na 
pessoa física.

Uma pessoa jurídica prestadora de serviços enquadrada na tributação do lucro presumido, 
por exemplo, está submetida a uma carga tributária total, incluindo impostos federais e municipais, 
de 11% a 16,4%, sobre sua receita bruta.11 Como os dividendos não sofrem tributação, fica evi-
dente a vantagem fiscal em relação à prestação do mesmo serviço na condição de pessoa física, 
sujeita à tabela progressiva do imposto de renda e às alíquotas de até 27,5%. Se o prestador de 

10   Disponível em: <http://www.conaf2012.org.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=26:tributacao-da-distribuicao-de-
lucros&id=3:justica-fiscal&Itemid=498>.
11   O kit de tributos sobre a receita bruta da pessoa juridical optante pela tributação do lucro presumido é: 3,65% PIS/Cofins; 2,88% CSLL; 2,40%-4,80% 
IRPJ e 2%-5% ISS.
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serviços obtiver o enquadramento no Simples, então a vantagem pode se tornar ainda maior, uma 
vez que as alíquotas menores chegam a apenas 6% sobre a receita bruta.

Por outro lado, não há qualquer evidência empírica, comprovada por pesquisa econômica 
fundamentada em dados e estatísticas, que demonstre que a isenção dos dividendos ou o meca-
nismo dos juros sobre capital próprio obteve êxito em ampliar os investimentos no país. Ao contrá-
rio, os investimentos no país permaneceram estagnados por mais de uma década desde que tais 
medidas tributárias de benefício aos detentores de capital foram implementadas. 

Fica claro, portanto, que a isenção dos dividendos, instituída sob a alegada pretensão de 
corrigir distorções econômicas, evitar a “bitributação do lucro” e estimular a economia, na verdade 
aprofundou as distorções do sistema tributário, agravou sua regressividade e consolidou um qua-
dro de sub-tributação dos lucros no Brasil, como ficará mais claro a seguir ao analisarmos o que 
ocorre no âmbito dos países da OCDE.

A tributação dos lucros no mundo desenvolvido

O sistema clássico de tributação dos lucros, como já foi mencionado, prevê a tributação 
do lucro na pessoa jurídica e, posteriormente, havendo distribuição de dividendos aos acionistas, 
também na pessoa física. No âmbito dos 34 países da OCDE, por exemplo, apenas a Estônia e a 
República da Eslováquia fogem completamente desse modelo ao tributarem apenas uma vez o lu-
cro – ao nível individual, na Estônia, e ao nível da empresa na República da Eslováquia. Ou seja, 
apenas a República Eslováquia isenta de imposto de renda os sócios e os acionistas, a exemplo 
do Brasil, embora em 2011 tenha introduzido uma contribuição social para financiar a Saúde, que 
é cobrada a uma taxa de 14% sobre os dividendos recebidos individualmente.12

Todos os demais países da OCDE, embora adotem mecanismos para integrar a taxação 
dos lucros na pessoa jurídica e na pessoa física e desonerar parcialmente os dividendos, prati-
cam a dupla tributação. Alguns tributam mais na pessoa jurídica, outros na pessoa física, mas o 
que importa é que, em média, a parcela dos lucros absorvida pelo Estado sob a forma de tributos 
é bem mais alta do que no Brasil.

A tabela reproduzida na próxima página foi extraída do banco de dados da OCDE e mostra 
que, em média, a tributação sobre os lucros nos 34 países da OCDE é de 43,1%, de acordo com 
as alíquotas vigentes em 2015. Essa carga tributária varia de 20% a 22% (Estônia e República da 
Eslováquia) até 64,4% na França. A mediana é de 44,4%.

Para entender a tabela abaixo, cabe esclarecer que CIT é a sigla de “corporate income tax” 
(o equivalente ao IRPJ), enquanto PIT é a sigla de “personal income tax” (imposto de renda das 
pessoas físicas). Apesar da alíquota máxima do imposto de renda das pessoas físicas chegar a 

12   O México, que adotava um sistema que na prática também isentava os dividendos distribuídos, a partir de 2014 passou a tributar os dividendos na fonte 
em 10% e, no ajuste anual do imposto de renda, em mais 7,14% os dividendos recebidos por aqueles que possuem renda anual superior a 3 milhões de 
pesos mexicanos (ou 600 mil reais).
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49% em alguns países, a carga tributária sobre os dividendos distribuídos (vide coluna do tributo 
pago por PF) é menor devido a créditos de imputação que se aplicam no cálculo do imposto ou 
a alíquotas menores (retenções exclusivas na fonte, por exemplo) que se aplicam a esse tipo de 
renda.

Tabela 2 – Alíquotas vigentes de tributação dos lucros e dividendos nos países da OCDE (2015)

De qualquer forma, excluindo os dois países europeus já citados, a tributação dos dividen-
dos ao nível da pessoa física varia de 6,9% (Nova Zelândia) a 35,4% (Coreia do Sul), perfazendo 
uma média de 24,1%. Outra questão importante de se assinalar é que, em termos históricos e em 
média, estas são as menores taxas sobre lucros e dividendos vigentes nos últimos 35 anos. Em 
1981, de acordo com os dados da OCDE, a carga tributária média sobre os lucros nos países da 
OCDE chegava a 75,2%.

Ou seja, os países em desenvolvimento já reduziram significativamente a tributação de di-
videndos, mas comparativamente ao Brasil ainda apresentam um nível de taxação bem superior. 
Ou seja, com tudo que as economias desenvolvidas em desenvolvimento já fizeram para estimular 
o capital, ainda não chegaram – pelo menos na grande maioria dos casos, como vimos – ao nível 
de benefício vigente no Brasil.

Além de os dividendos distribuídos estarem isentos no Brasil, o nível de tributação atual dos 
lucros fica abaixo de 28%. Isso sem computar o efeito redutor causado pelos benefícios fiscais 
usufruídos pelas empresas brasileiras, que reduzem a alíquota efetiva do IRPJ/CSLL abaixo de 
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20%, como é possível verificar por qualquer balanço de uma grande empresa brasileira.
Diante disso, é importante lançar um último questionamento a ser respondido na última se-

ção deste estudo: quem são os beneficiários desse sistema tributário que tributa os salários em até 
27,5% (que também já não é uma alíquota elevada para os padrões dos países desenvolvidos) e 
oferece tratamento tão generoso aos detentores de capital.

O que os dados das declarações do imposto de renda mostram?

Esta seção se baseia nos “Grandes Números das Declarações de Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas”, publicação realizada pela Receita Federal do Brasil com dados detalhados dos 
rendimentos recebidos pelos brasileiros entre 2007 e 2013. Por essas informações, é possível ve-
rificar que o volume de lucros e dividendos distribuídos e declarados (incluindo aqueles recebi-
dos pelos titulares ou sócios de microempresa inscrita no Simples) cresceu de R$ 108 bilhões em 
2007 para R$ 287 bilhões em 2013, expansão 41% superior à do PIB no mesmo período (ver ta-
bela 4 abaixo).

Tabela 4 – Rendimentos isentos e potencial de arrecadação 
de acordo com número do IRPF (em R$ bilhões)

Se estes rendimentos fossem tributados a uma alíquota de 15%, como vigorava antes de 
1996, a arrecadação de imposto de renda teria sido ampliada em 0,84 pontos porcentuais do PIB 
em 2013, o que projetado para 2016 representa cerca de R$ 53 bilhões, valor este que seria pago 
por cerca de 2,1 milhões de contribuintes do IRPF, segundo dados da Receita, caso nenhuma 
isenção fosse mantida na legislação.

Mas quem são estes 2,1 milhões de brasileiros que recebem lucros e dividendos e são 
beneficiados pelas isenções e qual a importância disso para suas rendas? Para responder essa 
questão, sistematizamos nas tabelas 5 e 6 uma série de informações novas publicadas recente-
mente pela Receita Federal com base nos números das declarações de 2014, que tomam por 
base o ano-calendário de 2013. 

Pelos dados da tabela abaixo, vemos que os recebedores de lucros e dividendos repre-
sentam cerca de 7,9% do universo de declarantes do imposto de renda de 2013/2014, porcentual 
este que sobe para 72,0% entre os declarantes com renda total superior a 160 salários mínimos 
mensais (R$ 108.480 em 2013). Outro dado interessante é que, se nos concentrarmos nessa faixa 
mais elevada de renda, constituída por 71.440 declarantes (sendo 51.419 recebedores de lucros 
e dividendos isentos), vamos verificar claramente que a parcela predominante de sua renda total 
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provém de rendimentos isentos, sejam lucros e dividendos distribuídos, sejam de outras nature-
zas, como transferências patrimoniais, bonificações de ações, lucro na alienação de bens, além 
de rendimentos de caderneta de poupança e saques do FGTS.13

No caso dos 71.440 declarantes que recebem mais de 160 salários mínimos mensais, sua 
renda total no ano de 2013 foi de R$ 297,9 bilhões, dos quais 66% de rendimentos isentos (como 
lucros e dividendos) e 22% de rendimentos tributados exclusivamente na fonte (como os juros de 
aplicações financeiras). Para as demais faixas de renda, estes porcentuais são de 24% e 8%, res-
pectivamente; ou seja, a maior parcela da renda dos declarantes que ganham abaixo dos 160 sa-
lários mínimos é de origem salarial e tributada a alíquotas de até 27,5%.

Os dados da tabela abaixo também permitem ver que os 2,1 milhões de recebedores de 
lucros e dividendos (com destaque para a faixa superior) concentram 27% da renda total e 43% 
do patrimônio declarado no Brasil, mas só pagam 15% do imposto de renda das pessoas físicas.

Tabela 5 – Grandes números do IRPF 2014 (ano-base 2013), com 
valores de rendimentos, impostos e patrimônio em R$ milhões

Por fim, os dados reunidos na Tabela 6 permitem dimensionar melhor a renda média dos 
declarantes do imposto de renda por faixa salarial e com destaque para os recebedores de lucros 

13   Infelizmente os dados publicados pela RFB ainda não detalham os rendimentos isentos por tipo e faixa de renda.
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e dividendos distribuídos. Enquanto a renda média dos declarantes do IRPF foi de R$ 80.498 em 
2013, com um imposto devido de R$ 4.312 em média, para os beneficiários de dividendos a renda 
média sobe para R$ 274.326, e o imposto devido apenas dobra para R$ 8.308.

Contudo, o que mais chama a atenção é que a renda média dos 51.419 recebedores de 
dividendos com renda superior a 160 salários mínimos (e que concentram cerca da metade dos 
dividendos isentos) chegou em 2013 a R$ 4.460.380, sendo R$ 3.130.697 isentos totalmente e R$ 
902.994 tributados exclusivamente na fonte a uma alíquota de 15% ou um pouco mais.

Considerando o imposto de renda retido exclusivamente na fonte e o imposto devido, estes 
brasileiros, que constituem 0,03% da população, contribuíram em 2013 com menos de 6% de sua 
renda total para o Estado brasileiro, muito pouco para qualquer padrão comparativo internacional.

Tabela 6 – Valores per capita (R$) de acordo com números do IRPF 2014 (ano-base 2013)

Conclusão

Diante do conjunto de dados apresentados ao longo deste estudo e das comparações rea-
lizadas, não resta a menor dúvida de que o estabelecimento de uma alíquota de 15% sobre os lu-
cros e dividendos (acima de determinado valor e/ou excluindo os sócios do Simples) seria uma 
medida de suma importância para restabelecer o mínimo de justiça fiscal no país e nos aproximar 
um pouco do padrão internacional de tributação de lucros. Além disso, pode ser uma fonte de 
equilíbrio federativo, na medida em que 45% da receita a ser obtida com o imposto de renda será 
destinada a Estados e Municípios por meio dos fundos de participação e, desse total, 20% devem 
ser canalizados para o financiamento da educação básica, via Fundeb. 



124        Estudos Técnicos CNM – Volume 8

16 PROPOSTAS DO 
MOVIMENTO 
MUNICIPALISTA

Este documento preliminar apresenta ao governo federal e ao Congresso Nacional mode-
los de normativos do Executivo e proposições legislativas concernentes ao pacto federativo elabo-
radas pelo movimento municipalista para discussão durante a XVIII Marcha a Brasília em defesa 
dos Municípios.

• FPM (anticíclico/volátil) – Pretende normalizar o FPM e impedir oscilações no repasse 
de acordo com as quedas de arrecadação, estabelece uma reposição em épocas de 
desaceleração econômica.

• Representação dos Municípios no Confaz – Pretende incluir uma representação dos 
Municípios no Conselho Nacional de Política Fazendária, pois os Municípios detêm 25% 
da arrecadação total do ICMS.

• Atualização da Planta Genérica de valores (IPTU) – Pretende criar uma obrigação pa-
ra que os gestores municipais a cada início de mandato tenham de atualizar os valores 
da planta genérica de valores para a cobrança do IPTU.

• Extinção do Pasep nas receitas municipais  – Pretende extinguir a incidência do Pa-
sep sobre as transferências de recursos para os Municípios.

• Não cobrança das contribuições sociais e Cide dos Municípios  – Pretende reafirmar 
os preceitos determinados na Constituição Federal e colocar em prática a imunidade tri-
butária entre os Entes da Federação.

• Imunidade Tributária na aquisição de bens e serviços – Reafirma a Imunidade Tribu-
tária para que não incidam os impostos sobre os bens e serviços adquiridos pelo poder 
público municipal.

• Atualização dos Programas Federais pelo INPC – Obriga que o governo federal corrija 
no mínimo pelo índice de inflação os repasses para a execução dos programas federais 
e estipula um prazo de cinco anos para pagamento do passivo.

• Encontro de Contas das Dívidas Previdenciárias – Obriga que o governo federal pro-
mova o encontro de contas das dívidas previdenciárias.
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• Autonomia Municipal I –  Pretende proibir que o Congresso Nacional aprove a geração 
de despesas no âmbito municipal sem indicar claramente a fonte de receita para o pa-
gamento desta despesa. 

• Autonomia Municipal II – Pretende impedir a criação de pisos nacionais de categorias 
profissionais que interfiram na autonomia municipal.

• Autonomia Municipal III –  Pretende incluir a Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) como uma das entidades que poderiam propor ações diretas de inconstituciona-
lidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF). 

• Autonomia Municipal IV – Pretende proibir que os Municípios tenham de incluir em seus 
quadros permanentes os servidores que executem as atividades exclusivas dos Progra-
mas Federais e Estaduais.

• Autonomia Municipal V – Pretende desobrigar os Municípios com população inferior a 
20 mil habitantes a ter a mesma estrutura organizacional do governo federal e de Muni-
cípios maiores.

• Piso Salarial do Magistério – Pretende que a União repasse os valores que extrapolem 
os 60% do Fundeb para o pagamento do pessoal ativo do magistério em consequência 
do Piso Nacional quando atestado pelo Tribunal de Contas dos Municípios e/ou do Es-
tado.

• Justiça Fiscal – Redução do VAF na composição do índice de retorno do ICMS para 
descentralizar os recursos.

• Gastos em Saúde – Pretende que a União complemente os valores que os Municípios 
gastam a mais do que determina a Constituição Federal.
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1. FPM (anticíclico/volátil) 

Elaboração de projeto de Emenda Constitucional que propõe a criação de mecanismo de 
provisionamento compulsório de recursos, destinado à compensação do impacto de eventuais re-
duções nos repasses, em face de crises financeiras.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº __, DE 2015

Acrescenta o § 2º ao art. 160 da Constituição da República, a fim de possibilitar a ado-
ção de medidas de provisionamento de recursos para compensação de redução de repas-
ses do Fundo de Participação dos Municípios.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do 
art. 60 da Constituição da República, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º – O art. 160 da Constituição da República passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 160.................................................................................................
§ 1º.........................................................................................................
§ 2º A vedação prevista neste artigo ao emprego dos recursos não se aplica à cria-

ção de mecanismo de provisionamento compulsório de recursos, destinado à compensação 
do impacto de eventuais reduções nos repasses, por meio de lei complementar, que deve-
rá prever:

I – que o valor a ser provisionado não exceda a 10% (dez por cento) do total destina-
do ao Ente beneficiário;

II – que o provisionamento se dê mediante a aplicação financeira dos recursos sob a 
responsabilidade do Ente beneficiário, vedada a retenção ou administração dos valores pe-
la União ou pelos Estados;

III – consequências jurídicas aplicáveis ao gestor público que utilizar os recursos pro-
visionados fora das hipóteses legais, bem como meio de fiscalização da utilização dos re-
cursos. ”

Art. 2º – Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente.

JUSTIFICATIVA
A recente crise internacional mostrou o quão importante é para os governos terem 

à sua disposição mecanismos de políticas anticíclicas, ou seja, mecanismos que permitam 
ampliar, e não reduzir, os gastos nos momentos de desaceleração econômica. Em ocasiões 
de crise, os agentes privados tendem a retrair seus investimentos, razão pela qual a inter-
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venção do Estado pode ser importante ferramenta para reverter uma espiral descendente 
econômica.

A adoção de políticas anticíclicas, contudo, implica a capacidade de um governo au-
mentar seus dispêndios em meio a uma retração econômica que, em regra, reduz a arreca-
dação de tributos e dificulta a captação de recursos junto ao mercado. Não se trata, portan-
to, de mera decisão política em determinado contexto de crise: países em mais condições 
de aplicar políticas anticíclicas na crise são aqueles que, nos tempos de bonança, formam 
poupança ou são altamente capazes de captar recursos junto ao mercado. Em outras pala-
vras, os mecanismos de política anticíclica, para serem sustentáveis no tempo, dependem 
de que se faça poupança nos períodos de fartura econômica para que se possa gastar nos 
períodos de dificuldades.

No caso dos repasses previstos pela Seção VI do Capítulo I do Título VI da Constitui-
ção da República, isto é, os produtos da arrecadação tributária destinados ao Fundo de Par-
ticipação dos Estados e ao Fundo de Participação dos Municípios, existe uma tendência per-
versa para os momentos de crise. Quando um país enfrenta dificuldades econômicas seve-
ras, a receita pública cai mais do que o Produto Interno Bruto, ao passo que, em momentos 
de forte aceleração econômica, sofre aumento superior ao do PIB. Em razão disso, quando 
o cenário econômico se apresenta favorável, sobra dinheiro, ocorrendo o oposto exatamente 
nos momentos de crise. Isso significa que, diante da ausência de mecanismos anticíclicos, 
os governos (principalmente os municipais, que não dispõem de fontes de financiamento 
como a União e os Estados, por meio de endividamento) são estimulados a gastar mais do 
que precisam em tempos de bonança, e são obrigados a promover drásticos cortes de des-
pesas nos anos de crise. 

Essa circunstância é ruim para os Entes federativos e para a economia do país como 
um todo. Do ponto de vista econômico, representa injeção demasiada de recursos, em mo-
mentos de crescimento econômico, e a acentuação de ciclos depressivos da economia. Do 
ponto de vista da gestão, verifica-se, na prática, que os gestores públicos, quando dispõem 
de recursos fartos, tendem a promover despesas questionáveis, em vez de economizar re-
cursos, e, quando sofrem redução dos recursos, se veem obrigados a promover cortes de 
despesas essenciais, o que causa danos à população. A título exemplificativo, o aumento 
de arrecadação leva o gestor a construir uma praça, ao passo que a queda de arrecadação 
causa a interrupção de serviços públicos vitais, como a assistência médica ou a educação.

O Fundo de Participação dos Municípios, como vemos na tabela abaixo, tem sido 
afetado pela volatilidade da economia nos últimos anos. Depois de crescer o equivalente a 
1,3% do PIB entre 2003 e 2004 e a 1,7% do PIB em 2008, as receitas do fundo (excluindo o 
adicional de 1% pago em dezembro) caíram para 1,4% do PIB na crise de 2009-2010 e se 
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recuperaram apenas parcialmente nos anos mais recentes, visto que a economia cresce a 
ritmo lento:

Ano FPM FPM/PIB
2003 R$ 22.701.652.390 1,34%
2004 R$ 24.987.612.819 1,29%
2005 R$ 30.893.834.047 1,44%
2006 R$ 34.581.292.234 1,46%
2007 R$ 40.737.521.231 1,53%
2008 R$ 51.200.506.407 1,69%
2009 R$ 49.475.827.106 1,53%
2010 R$ 53.278.727.977 1,41%
2011 R$ 65.673.864.998 1,59%
2012 R$ 67.714.331.933 1,54%
2013 R$ 74.323.891.578 1,53%
2014* R$ 57.123.873.856 1,51%

Nesse contexto, com relação às repartições de receitas públicas previstas na Cons-
tituição da República, seria bastante importante que houvesse uma cultura, pelos gestores 
públicos, de evitar a euforia com os aumentos dos repasses, a fim de que, nos momentos de 
redução, houvesse condições financeiras para suportar seus efeitos negativos. No entanto, 
as pressões políticas e financeiras do dia a dia tornam muito difícil a adoção de tais práticas, 
mesmo porque crescimento econômico, em se tratando da realidade econômica brasileira, 
não significa inexistência de graves e urgentes problemas sociais a serem resolvidos.

A presente Proposta de Emenda à Constituição incorpora ao art. 160 o § 2º, que pre-
vê a possibilidade de que, mediante lei complementar, seja criado mecanismo anticíclico re-
lativo aos repasses de tributos, consistente na possibilidade de que o Ente beneficiário da 
transferência constitucional possa ser obrigado a aplicar uma parcela dos recursos recebi-
dos em um fundo específico, que poderia ser utilizado para compensar diminuições dos re-
passes provocados por crises econômicas. Destarte, parte dos valores recebidos em mo-
mentos de abundância econômica, que amiúde são gastos de forma pouco eficiente, seria 
economizada, somente podendo ser utilizada em momentos em que as transferências cons-
titucionais de tributos sofressem reduções, o que poderia evitar a necessidade de cortes de 
despesas relacionadas às prioridades da administração pública.

A fim de evitar qualquer possibilidade de utilização dessa sistemática de forma a per-
verter o equilíbrio federativo, esta proposta também prevê a positivação de algumas diretri-
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zes básicas que deverão ser respeitadas por eventual lei complementar. A um, a existência 
de um limite máximo, a fim de que não haja interferência na autonomia administrativa de Es-
tados e Municípios, por meio do disposto pelo inciso I do § 2º. A dois, a previsão expressa 
de que os recursos a serem economizados o sejam após a transferência ao Ente federativo, 
de modo que a decisão do legislador não seja influenciada por eventual interesse em benefi-
ciar a União Federal (ou os Estados, conforme o caso) com a disponibilidade econômica dos 
valores. O inciso II do § 2º, portanto, será importante salvaguarda para o princípio federativo, 
tornando financeiramente indiferente o mecanismo para quem transfere parte da sua receita 
tributária. Evitam-se os riscos da inadimplência, com a formação de passivos de difícil solu-
ção, porque o beneficiário receberá no prazo regular os valores, e do locupletamento, por-
que o beneficiário será o único remunerado pela aplicação dos recursos.

Uma vez que a custódia dos valores será de responsabilidade dos Entes federativos 
beneficiários das transferências de recursos, pelas razões já expostas, surge a necessidade 
de que seus gestores sejam enfaticamente desencorajados a utilizar os recursos fora das hi-
póteses legais. Em uma situação difícil para a administração das finanças de um Ente fede-
rativo, seu gestor poderá sofrer a tentação de resolver problemas de fluxo de caixa por meio 
de recurso aos valores provisionados, especialmente para fins nobres, como o pagamento 
de salários atrasados, custeio de escolas, hospitais, entre outros. Se há carência de recur-
sos em um momento em que os repasses estão em patamar elevado, porém, muito maior ela 
haverá de ser quando houver a sua redução, que tende a coincidir com a queda de outras 
receitas públicas. Necessário, portanto, que o gestor público seja enfaticamente dissuadido 
de tais raciocínios, para o que deverá, nos termos do inciso III do § 2º, prever a lei instituido-
ra do mecanismo consequências jurídicas – administrativas, criminais e/ou eleitorais – apli-
cáveis a quem sacar recursos sem que presentes pressupostos legais para a sua utilização.

Sala das Sessões, XX de XXXXXX de 2015.

Assinatura do(s) Congressista(s)

2. Representação dos Municípios no Confaz
 
Os Municípios têm por direito 25% do total da arrecadação do Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo a maior transferência constitucional que existe no Brasil, 
mas não possuímos nenhum representante no órgão que regulamente essas receitas, o Confaz, 
Conselho Nacional de Política Fazendária, art. 155 da Constituição Federal.
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL No   /2015
Insere os §§ 7º e 8º no Art. 155 para estabelecer representação municipal no Confaz.
Inclui os §§ 7º e 8º do art. 155 da Constituição Federal, renumerando os demais, com 

as seguintes redações:
Art. 155...............................
§ 7º Compete a órgão colegiado, presidido por representante da União, integrado por 

representante de cada Estado e do Distrito Federal e três representantes dos Municípios:
§ 8º Os representantes da União e dos Municípios não terão direito a voto e serão in-

dicados:
I – no caso da União pelo Ministério da Fazenda;
II – no caso dos Municípios pelas três entidades nacionais de representação dos Mu-

nicípios, a Associação Brasileira de Municípios (ABM), a Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM) e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

JUSTIFICATIVA

O ICMS é o maior tributo brasileiro, com uma arrecadação superior a R$ 380 bilhões em 2014, 

desse montante ¼ pertencem aos Municípios, ou seja, quase R$ 96 bilhões.

Com as alterações propostas o Confaz terá, entre outras competências, a de sugerir mecanis-

mos de forma a regular as isenções, incentivos e benefícios fiscais que eventualmente venham a ser 

concedidos ou revogados; os critérios para parcelamentos fiscais, as formas e prazos para o recolhi-

mento do tributo.

Nesse sentido acreditamos que é justificável a presença da União que não tem participação 

financeira no tributo, no sentido de influir na gestão do mesmo em prol de uma política econômica 

que venha ao encontro dos interesses nacionais, e, mais justificável ainda é ainda a presença de re-

presentantes dos Municípios que recebem parte desses recursos na ordem de 25% (vinte e cinco por 

cento) da arrecadação.

Assim, com essa emenda defendemos a importância da participação dos Municípios no novo 

Confaz com direito a voz, nos mesmos moldes da União, já que os Municípios têm todo o interesse 

em participar desse colegiado, porque como já dissemos anteriormente recebem ¼ do valor do ICMS 

arrecadado.

Finalmente peço aos nobres pares apoio para que possamos apresentar essa emenda à co-

missão especial e também aprová-la.
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3. Atualização da Planta Genérica de valores (IPTU)

Atribuição de responsabilidade fiscal aos gestores que não procederem à atualização real 
da planta de valores do IPTU

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI DE RESPONSIBILIDADE FISCAL Nº        , DE 2015

Acrescenta inciso ao caput do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Com-
plementar 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 1º É acrescentado o parágrafo 4o, ao art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de 
maio de 2000:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto or-
çamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condições:

.................
§ 5o. Constitui renúncia de receita a ausência de envio de projeto de lei que determine 

a correção real da planta de valores do IPTU até o primeiro ano de cada mandato.
Art. 2º Esta alteração entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) esclarece que  planta genérica de 
que trata este projeto tem por finalidade obrigar os Municípios a manter critério único para 
avaliação dos imóveis para fins de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, e principal-
mente, manter seus valores reavaliados de forma periódica aos preços de mercado.

Essa premissa há de ser avaliada no sentido de que Município deve ser obrigado a 
atualizar a planta genérica de valores – PGV, para fins de arrecadação própria, mas que mui-
tas vezes não o faz por falta de iniciativa política. O gestor público evita determinar atualiza-
ção da PGV para não ter que aumentar o IPTU, e por consequência exigir o IPTU com valo-
res reais de imóveis dos contribuintes eleitores.

Justamente por isso, a alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF deixaria de 
gerar qualquer desgaste político do Gestor, pois estaria cumprindo norma legislativa geral. 

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o gestor deva bus-
car toda e qualquer arrecadação que está a seu alcance. Assim, a o projeto em questão, 
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apenas dá ajustes a própria LRF, no sentido de obrigar a todos os Municípios a manter atua-
lizado a PGV.

Segundo o art. 33 do Código Tributário Nacional a bases de cálculo do IPTU é o va-
lor venal do imóvel (art. 33 do CTN), ou seja, é o valor que provavelmente o imóvel poderia 
ser vendido. É o chamado valor de mercado. É dever do Município estabelecer, através de 
Lei, critérios objetivos, genéricos e impessoais, exclusões e descontos. A alíquota é a gran-
deza que multiplicada pela base de cálculo resultará no montante a ser pago. E para que o 
IPTU tenha o valor real de arrecadação, este deve ter a planta genérica atualizada de todos 
os imóveis localizados no Município.

Neste caso, o Município deve ser obrigado a realizar o referido procedimento, e isso in-
depende da quantidade populacional, pois o número de habitantes não é justificativa plausí-
vel para que o Município deixe de atualizar as informações em relação a sua Planta Genérica.

Independentemente da quantidade populacional o Município obrigado a atualizar a 
PGV terá benefícios em sua arrecadação do ITPU e ITBI, como consequência. Portanto, a 
obrigatoriedade feita pelo presente projeto beneficia a arrecadação própria da Fazenda Mu-
nicipal, tornando-a real em seus impostos próprios em relação ao imóvel a ser tributado com 
parâmetros nos valores de mercado.

4. Extinção do Pasep nas receitas municipais

Extinção da incidência do Pasep sobre as receitas municipais e elaboração de Proposta de 
Emenda Constitucional para excluir a incidência das Contribuições Sociais sobre as receitas mu-
nicipais.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº       , DE 2015

Acrescenta inciso ao caput do art. 239 da Constituição Federal.
Art. 1º É acrescentado o parágrafo 5o, ao caput do art. 239 da Constituição Federal, 

com a seguinte redação:
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração 

Social, criado pela Lei Complementar 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar 8, de 3 de de-
zembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos 
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste 
artigo. (Regulamento).
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.................
§ 5o A contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

não incidirá sobre as receitas decorrentes de transferência de outras entidades da Adminis-
tração Pública aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) propõe esta PEC, porque o Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar 
nº 8, de 3 de dezembro de 1970. Esta contribuição foi criada com juntamente a contribuição 
para o Programa de Integração Social (PIS), pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro 
de 1970, com o objetivo de financiar, o programa do seguro-desemprego e abonos corres-
pondentes.

O PASEP constituiu grave distorção financeira ao incidir sobre as receitas nacionais e 
federais transferidas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Apesar de seu nobre 
objetivo a esta contribuição passou a afetar gravemente a repartição de receitas federativas 
e a autonomia financeira dos entes federados.

5. Não cobrança das contribuições sociais e Cide dos Municípios

Partindo da questão da imunidade tributária, impede que a União cobre contribuições so-
ciais e a Cide dos Municípios. 

Proposta de Emenda Constitucional

Acrescenta inciso ao caput do art. 149 da Constituição Federal.
Art. 1º É acrescentado o parágrafo 5º, ao caput do art. 149 da Constituição Federal, 

com a seguinte redação:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de interven-

ção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, co-
mo instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a 
que alude o dispositivo

.................
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§ 5o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o 
caput deste artigo e o art. 195, não incidirão sobre as receitas decorrentes dos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICATIVA
O presente projeto proposto pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem 

por objetivo resguardar o núcleo essencial da forma federativa de Estado, prevista no art. 1o 
da Constituição Federal de 1988. A preservação de receitas próprias e da autonomia finan-
ceira Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se constitui em uma das garantias funda-
mentais da Federação.

O art. 150, inc. VI, alínea “a” instituiu a imunidade reciproca de impostos entre os di-
versos entes federativos, contudo, a criação constante de novas contribuições tem afetado 
gravemente as finanças nacionais. Torna-se imperiosa a extensão da imunidade recíproca 
às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, como forma de proteção 
do espírito do texto constitucional.

6. Imunidade Tributária na aquisição de bens e serviços

Reforça o conceito da Imunidade tributária entre os Entes federados.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta alínea “d” ao inciso III do art. 150 da Constituição Federal para estabele-
cer vedação à cobrança de tributos..

Art. 1º É acrescentada alínea “d” ao inciso III do art. 150 da Constituição Federal, com 
a seguinte redação:

Art. 150 ....................................................................................................
III – cobrar tributos
d- sobre máquinas e equipamentos, bens e serviços adquiridos pelos Municípios pa-

ra atender as áreas de saúde, educação, assistência, segurança, agricultura e infraestrutura. 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) visando o fortalecimento da federa-
ção, propõe esta medida que tem como objetivo reforçar a questão da imunidade tributária 
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entre os entes federados, um dos preceitos constitucionais que não se executa efetivamen-
te, principalmente em relação aos entes locais, responsáveis pelo atendimento direto à po-
pulação e que na aquisição de bens, serviços, máquinas e equipamentos destinados exa-
tamente à execução desta função direta de atendimento, acaba arcando com o pagamen-
to de altíssimos tributos que oneram e impedem o bom atendimento já que pagos como se 
empresas fossem.

Nenhum ente pode tributar outro em suas relações comerciais, por isso pretendemos 
que os impostos incidentes nas aquisições de bens e serviços por parte dos Municípios se-
jam isentos de impostos estaduais e federais.

Cremos que esta emenda possibilita a justiça fiscal para a totalidade dos Municípios 
do Brasil e assegura melhores condições de atendimento ao cidadão contribuinte que mui-
tas vezes é tolhido do usufruto de serviços públicos de qualidade em decorrência da inci-
dência tributária de uma carga pesada que os penaliza duplamente.

7. Atualização dos Programas Federais pelo INPC

Atualização do repasse dos programas federais pelo INPC, garantindo a manutenção do 
valor necessário à continuidade dos programas federais.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta parágrafo ao art. 23, renumera o parágrafo único e acrescenta artigo ao 
ADCT, todos da Constituição Federal, para estabelecer regras de repasses de recursos fe-
derais aos Municípios.

Art. 1º É acrescentado ao art. 23 da Constituição Federal, o parágrafo segundo com 
a seguinte redação:

“Art. 23.................................................................................. 
§ 2º – Os programas federais instituídos para assegurar a cooperação entre a União e 

os Municípios, decorrentes de legislação específica ou de convênios, acordos, ajustes e si-
milares, terão seus valores atualizados anualmente, por índice de correção da inflação, sem 
prejuízo da ampliação de repasses necessários para assegurar o pleno atendimento da po-
pulação e o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Art. 2º O atual parágrafo único passa a ser numerado como § 1º.
Art. 3º É acrescentado o art. 99 ao ADCT da Constituição Federal, com a seguinte re-

dação:
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Art. 99 – A União atualizará desde a sua criação até o exercício financeiro de 2014 to-
dos os valores dos repasses realizados para a execução dos programas federais instituídos 
e que são efetivamente executados pelos Municípios na sua totalidade ou em parte, obede-
cendo aos critérios a seguir descritos:

I – índice de correção INPC;
II – repasse anual de 20% das perdas, devidamente corrigidas;
III – período para o cumprimento: durante cinco anos consecutivos a contar da pro-

mulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
 

JUSTIFICATIVA

A partir da Constituição Federal de 1988, com a elevação do Município a Ente fede-
rado e autônomo, ocorreu uma grande descentralização de políticas públicas em nossa na-
ção, e serviços que antes eram prestados pela União e Estados foram municipalizados.

Existem muitos exemplos dessa política, como a área de saúde pública. Na aten-
ção básica, antes de 1988, todos os profissionais e o sistema de saúde era gerenciado pela 
União, através do Inamps, depois INSS, e hoje em dia a União possui poucos profissionais, 
de modo que a prestação de serviços é toda municipal.

Entretanto, a União, a partir desta descentralização, começou a criar Programas Fe-
derais como incentivos financeiros para a execução dessas políticas públicas. Hoje em dia, 
existem mais de 300 desses programas, cada um com uma regra diferente e requisitos dis-
tintos, o que torna sua execução complexa e financeiramente comprometida, já que todos 
eles são subfinanciados; ou seja, o valor do incentivo federal é bem abaixo do custo efetivo 
da execução.

Além desse problema de subfinanciamento, a Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) luta para que eles sejam legalizados. Hoje em dia, quase 90% deles são oriundos de 
decretos e portarias governamentais, sem nenhuma segurança jurídica para o executor muni-
cipal.

A intenção com esta proposição é que pelo menos a União tenha a obrigação de corri-
gir os valores repassados pelos incentivos pelo índice de inflação, minimizando um pouco es-
se subfinanciamento, além de repor o que foi perdido pela falta desta correção em cinco anos, 
20% a cada ano, pelos próximos cinco anos, a fim de compensar os Municípios brasileiros.



Estudos Técnicos CNM – Volume 8     137

8. Encontro de Contas das Dívidas Previdenciárias

Instituir norma que obriga o Poder Executivo central a promover o encontro de contas das 
dívidas previdenciárias com os Municípios.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta art. 100 ao ADCT da Constituição Federal para estabelecer a obrigatorie-
dade do encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e a Pre-
vidência Social.

Art. 1º É acrescentado o art. 100 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal, com a seguinte redação:

Art. 100 O Poder Executivo Federal fará no prazo máximo de um ano a contar da pu-
blicação desta EC a Revisão da Dívida Previdenciária dos Municípios, implementando o efe-
tivo encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime 
Geral de Previdência Social decorrentes, entre outros, de:

I – valores referentes à compensação financeira entre regimes de previdência de que 
trata a Lei 9.796, de 5 de maio de 1999;

II – valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária dos agentes 
eletivos federais, estaduais ou municipais prevista na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 
8.212, de 24 de julho de 1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos 
autos do Recurso Extraordinário 351.717-1- Paraná e com execução suspensa pela Resolu-
ção do Senado Federal 26, de 2005;

III – valores prescritos, assim considerados em razão da Súmula Vinculante 8 do Su-
premo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei 8.212, de 24 
de julho de 1991.

§ 1º Os Municípios estão obrigados a prestar todas as informações solicitadas para 
o cálculo previsto no caput até 90 (noventa) dias da data da adesão, sob pena de perda do 
benefício previsto neste artigo.

§ 2º O encontro de contas de que trata o caput deste artigo poderá dispor sobre mul-
tas, de mora e de ofício, juros de mora, encargos de sucumbência e demais encargos de 
natureza pecuniária, bem como sobre valores oferecidos em garantia ou situações em que 
a interpretação da legislação relativa a obrigações tributárias seja conflituosa ou litigiosa.

§ 3º O encontro de contas compreenderá matérias objeto de ações de repetição de 
indébito.

§ 4º O encontro de contas deverá ser conclusivo e final quanto à interpretação de con-
ceitos indeterminados do direito ou à identificação e relevância do fato.
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§ 5º O prazo para a conclusão do processo de encontro de contas será de 180 (cento 
e oitenta) dias, contado a partir do término do prazo de que trata o § 1º deste artigo, poden-
do ser prorrogado por igual período.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Os débitos com a Previdência Geral são indiscutivelmente um dos maiores, senão o 
maior problema das gestões e erários locais para a utilização dos recursos públicos em favor 
da prestação de serviços e atendimento dos cidadãos contribuintes no Brasil.

Os governos locais exauridos pelo pagamento de uma dívida interminável com a pre-
vidência geral, decorrente das exorbitantes taxas de correção e juros dos débitos parcela-
dos ao longo dos anos, por inúmeras ocasiões veem o repasse de FPM de um decêndio to-
talmente consumido por parcelas desta dívida. Isto representa menos saúde, educação e 
assistência às populações, sem considerar os fatores inibidores do desenvolvimento pela 
não prestação de serviços básicos.

A previdência geral, em decorrência de cobranças indevidas por prescrição e apli-
cação de legislação declarada inconstitucional e ainda pela precariedade na realização da 
compensação previdenciária, certamente deve mais aos Municípios brasileiros do que es-
tes a ela.

Por vários anos a CNM vem insistindo repetidamente neste encontro de contas que 
colocaria frente a frente débitos e créditos de uns e outros e faria um ajuste, ficando a quem 
efetivamente estivesse devendo, a obrigação de pagar,

Conseguimos aprovar algumas medidas nesse sentido, no entanto, o governo teme-
roso de enfrentar essa realidade que repetidamente a CNM escancara e que certamente 
transformará a maioria dos Municípios brasileiros em credores da previdência geral, veta 
todas as conquistas legislativas até agora alcançadas. O único caminho a ser trilhado para 
que se faça justiça com os brasileiros é a Emenda Constitucional, que agora propomos, con-
tando mais uma vez com a correta compreensão do parlamento brasileiro.

9. Autonomia Municipal I

Acrescenta parágrafo ao art. 167 da Constituição Federal para impedir a geração de des-
pesas sem a correspondente receita.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta inciso ao caput do art. 167 da Constituição Federal.
Art. 1º É acrescentado o inciso XII ao caput do art. 167 da Constituição Federal, com 

a seguinte redação:
Art.167. São vedados:
XII – a geração de qualquer despesa a ser executada pelos Entes federados sem o 

estabelecimento da correspondente fonte de custeio para seu atendimento.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) propõe esta Emenda Constitucional 
para que um dos mais importantes preceitos da Lei Complementar nº 101 de 2000 _ Lei de 
Responsabilidade Fiscal, seja efetivamente cumprido e respeitado.

A responsabilidade fiscal pressupõe a prática de ajuste efetivo entre receitas e des-
pesas, ou seja: a regra de ouro das finanças públicas é exatamente não gastar mais do que 
se arrecada. Esta é a linha dos planejamentos dos entes públicos locais que precisam or-
ganizar seus diminutos recursos para cumprir com a obrigação de atender as demandas ur-
gentes da sociedade e as responsabilidades constitucionais que lhes são atribuídas.

Todo e qualquer gestor público no Brasil sabe que para a geração de despesa é fun-
damental a geração de fonte de custeio para com ela arcar. É assim que são programados 
os orçamentos dos Municípios no Brasil.

Ocorre que, pressionados pelo corporativismo classista, pelas necessidades das po-
pulações, pelos anseios de entidades e outras situações na maioria das vezes necessárias e 
justas, os congressistas acabam por votar leis que instituem obrigações a serem cumpridas 
pelos entes federados locais, sem cumprir com a regra básica de gerar a fonte de custeio 
para fazer frente àquela obrigação, que de acordo com as normas de ajuste fiscal, somente 
poderá ser decorrente de aumento de arrecadação.

Isto impõem a completa desorganização dos orçamentos municipais, o desajuste fis-
cal destes entes e a responsabilização de seus gestores, produzindo injustiças gritantes e 
consequente desatendimento às populações, normalmente àquelas mais necessitadas da 
presença do ente público no suprimento de suas carências.

Por esta razão esta proposta de EC busca sanar esta deficiência na Constituição que 
obrigou a existência de lei de controle das finanças públicas sem no entanto ter estabeleci-
do anteriormente os freios indispensáveis ao ajuste das finanças públicas, responsáveis pri-
meiras pelo desenvolvimento econômico e social de toda a nação.
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10. Autonomia Municipal II 

Veda a instituição de normas de âmbito nacional, que repercutam sobre a remuneração dos 
servidores estaduais e municipais, com as ressalvas que especifica.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta inciso ao caput do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 1º É acrescentado o inciso XXIII ao caput do art. 37 da Constituição Federal, com 

a seguinte redação:
Art. 37................................................................................................
XXIII – é vedado o estabelecimento de normas de âmbito nacional, que repercutam 

sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, ressalvada a fixação do salário 
mínimo nacional.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Congresso Nacional, pressionado pelas diversas categorias profissionais em ativi-
dade no país, tem sido pródigo em aprovar pisos salariais, justos indiscutivelmente para as 
categorias que os pleiteiam. Não há como desconsiderar a importância da valorização dos 
profissionais que em resumo fazem com seu trabalho o desenvolvimento do país.

Ocorre que estas regras da forma como vem sendo instituídas, desrespeitam a au-
tonomia constitucional assegurada aos entes públicos responsáveis pela gerência de seus 
recursos e inviabilizam a organização dos quadros de pessoal, com carreiras atrativas vis-
to que ao favorecerem determinadas categorias, priorizando seus pisos salariais, na maioria 
dos entes, impedem a valorização das outras carreiras não contempladas com essas vanta-
gens já que os recursos públicos são muito escassos.

Por outro lado não é possível ao Congresso ignorar que desde 1988, a União vem dei-
xando de admitir pessoal para o atendimento de ponta das áreas fundamentais, repassando 
por inadimplência, esse encargo para os Municípios que fazem o contato direto do atendi-
mento à população em saúde, educação e assistência.

Enfrentamos uma situação muito cômoda para a União e os Estados: os Municípios 
contratam os profissionais que vão realizar o atendimento à população e a União e os Esta-
dos repassam a título de auxílio, recursos insignificantes, sem atualização, fazendo de conta 
que cumprem as obrigações de atendimento da população enquanto os Municípios vão sen-
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do paulatinamente inviabilizados com uma despesa obrigatória de caráter continuado que 
não tem fonte de custeio prevista.

A CNM tem chamado a atenção para o flagrante desrespeito às regras da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, mas não somos ouvidos, certamente porque no Brasil a LRF vale ape-
nas para os prefeitos, únicos penalizados com os efeitos da Lei.

A proposta quer simplesmente que os efeitos das leis que criam os pisos nacionais 
de categorias não obriguem os entes de imediato e que o pagamento dos valores salariais 
respeitem as normas constitucionais.

É importante lembrar que a Constituição Federal no art. 30 ao estabelecer as compe-
tências dos Municípios é taxativa ao afirmar que compete aos Municípios organizar e pres-
tar os serviços públicos de interesse local, logo, em organizar, compreende-se efetivamente 
ORGANIZAR e não fazê-lo parcialmente com a interferência de outros entes.

Por outro lado, o inciso X do art. 37 nos informa que “a remuneração dos servidores 
públicos serão fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em ca-
da caso” e isto infelizmente vem sendo completamente ignorado pelo Congresso Nacional 
que é competente para estabelecer a remuneração dos servidores públicos federais, mas 
não interferir nos orçamentos dos demais entes, atribuindo-lhes despesas e encargos sem 
verificar o impacto disto nas finanças do ente e sem criar a fonte de custeio para arcar com 
a responsabilidade.

A presente proposta quer inibir essa arbitrariedade e assegurar o respeito à LRF no 
que tange ao controle das despesas de pessoal já que, no momento em que outros entes ge-
ram a despesa, não há como responsabilizar o gestor local pelo atendimento ao preceito le-
gal, embora não tenha sido este o entendimento dos órgãos de controle que até agora, pas-
sados 15 anos de vigência da LRF, atrevem-se a penalizar tão somente os gestores locais, 
fechando os olhos para as manobras indecorosas dos outros entes para a burla dos dispo-
sitivos da lei de finanças públicas e obrigando que as populações sejam diretamente afe-
tadas pelos cortes que os prefeitos precisam fazer para cumprir com as obrigações legais.
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11. Autonomia Municipal III 

Acrescenta inciso ao caput do art. 103 da Constituição Federal para admitir a Confedera-
ção Nacional de Municípios como apta para propor Adins.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta inciso ao caput do art. 103 da Constituição Federal.
Art. 1º É acrescentado o inciso X ao caput do art. 103 da Constituição Federal, com 

a seguinte redação:
Art. 103. Podem ............. ..................................................................
X – Confederação Nacional de Municípios.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Embora reconhecido como Ente Federado autônomo, o Município é tratado como um 
pária da federação, pois além de não ter representação no parlamento, também não tem co-
mo discutir as propostas legais que contrariam a Constituição da República, ficando cingi-
dos à condição única de discutir normas constitucionais presentes na Constituição do res-
pectivo Estado. Este estado de coisas além de desconsiderar inteiramente a autonomia do 
ente federado, tolhe os direitos dos cidadãos que nos Municípios são diretamente afetados 
por normas não constitucionais e impossíveis de serem discutidas.

A CNM entende que seria muito difícil atender propostas de arguições de inconstitu-
cionalidade propostas pelos 5.568 Municípios brasileiros, mas entende por outro lado que 
os entes federados locais tem direito sim de buscar junto ao Supremo Tribunal Federal a le-
gitimação de pleitos que lhes pareçam ser passíveis de interpretação.

A Suprema Corte Brasileira não pode estar inviabilizada para os entes federados locais!
Em decorrência disto, a Confederação Nacional dos Municípios, entidade de repre-

sentação institucional dos Municípios Brasileiros e que atua em nome de todos já que para 
sua manutenção contribuem mais de 4.000 dos 5.568 Municípios da Nação, entende que 
pode ser a porta-voz de todos os Municípios do Brasil na busca de interpretação clara e pre-
cisa do texto constitucional nas matérias de seu peculiar interesse, por isso, busca através 
da presente proposta de emenda à Constituição sua legitimação para a propositura de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade e de Ação Declaratória de Constitucionalidade.



Estudos Técnicos CNM – Volume 8     143

12. Autonomia Municipal IV

Acrescenta parágrafo ao art. 39 da Constituição Federal para estabelecer regras de admis-
são de pessoal para os Municípios.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta parágrafo ao art. 39 da Constituição Federal para estabelecer regras de 
admissão de pessoal nos casos que especifica.

Art. 1º É acrescentado parágrafo 9º ao art. 39 da Constituição Federal, com a seguin-
te redação:

Art.39 ............................................................................
§ 9º É vedado aos Municípios a realização de concurso público e a admissão de pes-

soal em quadros permanentes quando se tratar do atendimento de obrigações decorrentes 
de convênios, programas, acordos, ajustes e similares, firmados com outros Entes ou ainda 
para o desempenho de atividades de caráter temporário.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

A presente proposta de Emenda Constitucional é originária da Confederação Nacio-
nal de Municípios, que procurando atender aos reclamos da imensa maioria dos gestores 
públicos municipais, que ano após ano assumem responsabilidades crescentes no combate 
à pobreza, às doenças, ao analfabetismo e à baixa qualidade da educação, à exclusão so-
cial e a outras tantas precariedades enfrentadas pela sociedade brasileira, enfrentam tam-
bém a sucessiva diminuição dos recursos de seus erários, pois as fontes de custeio que de-
veriam arcar com tais responsabilidades permanecem estagnadas.
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13. Autonomia Municipal V

Acrescenta parágrafos ao art. 29 da Constituição Federal para estabelecer regras de orga-
nização municipal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta parágrafos ao art. 29 da Constituição Federal para estabelecer regras de 
organização dos Municípios.

Art. 1º São acrescentados parágrafos 1º e 2º ao art. 29 da Constituição Federal, com 
a seguinte redação:

Art.29 ................................................................................................
§ 1º Os Municípios com até 20.000 habitantes poderão organizar suas estruturas ad-

ministrativas de forma simplificada, atendendo todas as obrigações constitucionais através 
de Departamentos ou Setores.

§ 2º É vedado aos Municípios a disponibilização de recursos próprios para o atendi-
mento de obrigações de outros Entes sem antes cumprir plenamente suas atribuições cons-
titucionais.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

A presente proposta de Emenda Constitucional é originária da Confederação Nacio-
nal de Municípios, que, procurando atender aos reclamos da imensa maioria dos gestores 
públicos municipais, que ano após ano assumem responsabilidades crescentes no combate 
à pobreza, às doenças, ao analfabetismo e à baixa qualidade da educação, à exclusão so-
cial e a outras tantas precariedades enfrentadas pela sociedade brasileira, enfrentam tam-
bém a sucessiva diminuição dos recursos de seus erários, pois as fontes de custeio que de-
veriam arcar com estas responsabilidades permanecem estagnadas.
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14. Piso Salarial do Magistério

Acrescenta parágrafo ao art. 60 do ADCT da Constituição Federal para estabelecer regras 
asseguradoras do pagamento do piso salarial nacional do magistério pelos Municípios.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta parágrafo ao art. 60 do ADCT da Constituição Federal para estabelecer re-
gras asseguradoras do pagamento do piso salarial nacional do magistério pelos Municípios.

Art. 1º É acrescentado ao art. 60 do ADCT da Constituição Federal, o parágrafo sexto 
com a seguinte redação:

“Art. 60.................................................................................. 
§ 6º – Os Municípios que, para pagar o piso salarial nacional do magistério, utilizarem 

mais de 60% (sessenta por cento) de sua cota do Fundeb, certificado pelo Tribunal de Con-
tas do Estado ou dos Municípios, receberão da União a complementação necessária para o 
cumprimento da obrigação, cumulativamente por trimestre, independentemente do previsto 
nos incisos V a VIII do caput deste artigo.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta esta proposição para corrigir 
um importante problema que ocorre hoje com quase a totalidade dos Municípios brasileiros.

O Congresso Nacional, quando aprovou o Piso Nacional de Valorização do Magistério 
Público, determinou que, do total que cada Ente federado, Estado ou Município receba do 
FUNDEB, 60% deve ser gasto com a remuneração de pessoal ativo, e os outros 40% devem 
ser gastos em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). O que está ocor-
rendo é que, com esta atual lei em vigor, o piso nacional cresceu muito mais que a inflação 
e o próprio Fundeb, nesses últimos anos, vem fazendo com que a média nacional de gasto 
com pessoal seja de 77% do Fundeb, o que faz com que faltem recursos para o MDE e que 
em mais quatro a cinco anos todos os recursos do Fundeb sejam suficientes somente para 
o pagamento de pessoal.

Com esta proposição, podemos efetivamente aliviar as contas municipais e exigir que 
a União coloque mais recursos na educação básica brasileira.
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15. Justiça Fiscal

Altera o percentual do Valor Adicionado Fiscal na composição do índice de retorno do ICMS 
da quota parte municipal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Altera a redação dos incisos do parágrafo único do art.158 da Constituição Federal 
para modificar regras de repartição da parcela dos Municípios sobre o ICMS

Art. 1º Altera a redação dos incisos I e II do parágrafo único do art. 158 da Constitui-
ção Federal, que passa a ser a seguinte:

Art. 158 Pertencem aos Municípios:
Parágrafo Único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 

no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I – cinquenta por cento na proporção do valor adicionado nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
II – cinquenta por cento de acordo com o que dispuser lei estadual.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem como sua missão defender os 
Municípios brasileiros e luta constantemente para melhorar a gestão e o aumento dos recur-
sos das gestões municipais. Uma das maiores defesas é a correção de distorções do nosso 
atual sistema federativo e de repartição das receitas.

Existem dois problemas graves em nossa nação no que diz respeito à repartição de 
receitas, um de ordem vertical, ou seja, entre a União, Estados e Municípios, e outro, de or-
dem horizontal, entre os próprios Municípios. A repartição do ICMS é um destes casos de in-
justiça fiscal que devemos corrigir.

O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a transferência 
constitucional de maior relevância em termos de recursos de Estados para seus Municípios. 
De todo o montante, as cidades detêm a parcela de 25%. Em 2014, o total do ICMS chegou 
a R$ 368 bilhões, e, deste valor, os Municípios ficaram com R$ 96,5 bilhões.

A formação da participação de cada cidade, ou seja, sua quota parte do ICMS, é 
extremamente influenciada pelo Valor Adicionado Fiscal (VAF), que tem o peso de 75% do 
peso total de cada índice, de modo que isso acarreta grandes distorções e iniquidades em 
uma cidade que possua uma planta industrial, uma hidrelétrica ou qualquer empreendimen-
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to que acabe tendo um retorno de ICMS muito acima de todas as outras cidades do próprio 
Estado. Existem atualmente Municípios que recebem 30 ou 40 vezes mais recursos per ca-
pita que todos os outros.

Não podemos entender nossa Federação com tamanha iniquidade, pois embora a ri-
queza e a renda sejam geradas em todas as cidades, não é possível continuar convivendo 
com tamanha distorção. Em virtude disso, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
apresenta esta proposição para reduzir dos atuais 75% do VAF para 50%, e que cada As-
sembleia Legislativa de cada Estado possa discutir os critérios mais justos para a repartição 
de 50% da composição da quota parte municipal.

Entendemos que esta alteração legislativa vai trazer imensos benefícios para todos 
os cidadãos de milhares de cidades brasileiras, além de corrigir a atual desigualdade social 
e econômica.

16. Gastos em Saúde

Acrescenta parágrafo no art. 198 da Constituição Federal para repor aos Municípios o que 
gastam a mais na área de Saúde.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº        , DE 2015

Acrescenta § ao art. 198 da Constituição Federal para assegurar aos Municípios, 
compensação dos gastos em saúde superiores ao percentual de sua responsabilidade.

Art. 1º Fica acrescentado ao art. 198 da Constituição Federal, um parágrafo com a 
seguinte redação:

Art. 198..................................................................................................
 § 7º Os Municípios serão ressarcidos ao final de cada exercício financeiro, pela União, 

a título de compensação, quando gastarem, em ações e serviços públicos de saúde, valo-
res superiores ao percentual de quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos 
a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, I, b § 3º, todos 
da Constituição Federal, mediante certificação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado 
ou dos Municípios quando houver.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA

A presente proposta de Emenda Constitucional é originária da Confederação Nacio-
nal de Municípios, que, procurando atender aos reclamos da imensa maioria dos gestores 
públicos municipais, que ano após ano assumem responsabilidades crescentes no combate 
à pobreza, às doenças, ao analfabetismo e à baixa qualidade da educação, à exclusão so-
cial e a outras tantas precariedades enfrentadas pela sociedade brasileira, enfrentam tam-
bém a sucessiva diminuição dos recursos de seus erários, pois assumem responsabilida-
des com a área da saúde que superam em muito a obrigação constitucional, resultantes das 
enormes carências da população e das inúmeras decisões judiciais que impõem ao Municí-
pio o cumprimento de obrigações que não são de sua alçada e que em certas ocasiões con-
somem na íntegra o orçamento municipal da saúde.





Sede
SGAN 601 – Módulo N
Asa Norte – Brasília/DF
CEP 70830-010
Tel/Fax: (61) 2101-6000

Escritório Regional
Rua Marcílio Dias, 574
Menino Deus – Porto Alegre/RS
CEP 90130-000
Tel.: (51) 3232-3330

@portalcnm

/TVPortalCNM

/PortalCNM

/PortalCNM

www.cnm.org.br app.cnm.org.br


