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CARTA DO PRESIDENTE

Caro(a) Municipalista,
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é uma Entidade municipalista com
mais de 30 anos de existência em defesa e fortalecimento da autonomia municipal e do movimento municipalista.
Além disso, tem como objetivo contribuir com soluções políticas e técnicas para a
excelência na gestão e para a qualidade de vida da população.
Com esta publicação: Estudos Técnicos, busca-se subsidiar todos os Municípios

brasileiros com informações confiáveis e atualizadas, de forma a conscientizar e incentivar
os gestores municipais a estabelecer políticas públicas adequadas à realidade local e a
reorganizar a máquina administrativa de forma responsável.
Assim, com a finalidade de divulgar a produção técnica
do ano de 2016, bem como qualificar os gestores com informações essenciais ao dia a dia da administração pública, a CNM
lança este “Estudos Técnicos – IX volume”.
Boa leitura!
Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM
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FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS E O SEU
COMPORTAMENTO EM
2016

Introdução
O FPM, principal fonte de receita de grande parte dos Municípios brasileiros, não acompanhou o crescimento dos custos das prefeituras nos últimos anos, o que justifica e acentua o quadro
de crise existente em quase todos os Municípios. Do total de Municípios brasileiros, os de pequeno porte são aqueles que se mantêm basicamente do FPM. Por meio deste estudo, foi possível verificar que são eles também os mais atingidos pela crise econômica nacional, o que elevou ainda
mais as dificuldades das prefeituras em fechar as contas.
Os Municípios foram prejudicados em três pontos básicos: enfraquecimento do comércio
local, aumento do desemprego e baixa arrecadação de impostos em razão da queda no consumo.
Sem levar em consideração os efeitos da inflação, o FPM apresentou, em vários meses ao longo
de 2016, queda no seu valor nominal, o que não ocorria desde 2008. Essa queda torna ainda mais
grave a situação dos Municípios.
Entre as principais dificuldades enfrentadas pelas prefeituras em 2016, destacam-se a falta de recursos, a alta da inflação (ainda que tenha fechado abaixo do teto da meta em 6,29%) e
o aumento constante de preços em serviços essenciais. Os efeitos dessas dificuldades engessam todos os consumidores, o que se reflete diretamente no Fundo de Participação de Municípios
(FPM), composto pela arrecadação com o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Em suma, 2016 foi um ano terrível para os gestores municipais, um ano complexo por ser
final de mandato e também pela crise que se instalava – apenas um milagre poderia amenizar a
situação caótica em que se encontravam. Diante disso, a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) conquistou, juntamente com o Movimento Municipalista, o repasse aos Municípios dos valores referentes à repatriação (Imposto de Renda e multa), conforme previsto na Lei 13.254/2016.
Mediante uma forte pressão, os cofres municipais receberam aproximadamente R$ 10,2 bilhões
de incremento no FPM, o que não resolveu o caos em que se encontravam as prefeituras, mas
amenizou os danos formados por anos de frustrações nas receitas.
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Envoltos na grave crise financeira, oriunda da má distribuição na partilha de recursos feita
pela União, os gestores municipais buscaram adotar medidas para amenizar a situação, tais como
cortes de custos, redução de pessoal, dentre outras alternativas. O cenário econômico do país,
o desequilíbrio da estrutura federativa e o processo eleitoral de 2016 complicaram ainda mais as
gestões municipais e, consequentemente, agravou-se e muito a situação de diversas prefeituras.

Avaliação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
Conforme dito anteriormente, o cenário da economia brasileira nos últimos anos foi de incerteza, uma vez que houve redução de competitividade da indústria e problemas com o mercado externo. Além disso, somam-se ao cenário o quadro de inflação, que ainda não está completamente em controle, e as projeções de crescimento do PIB, que apontam para queda ou crescimento irrisório.
A população vem enfrentando dificuldades, vendo sua renda cair por causa dos aumentos
de preços. Por exemplo, os preços dos alimentos subiram mais que o dobro da média da inflação.
A decorrente queda de consumo reduz a arrecadação tributária e, consequentemente, as transferências constitucionais como o FPM. Os dois impostos que compõem o Fundo vêm enfrentando problemas ao longo dos últimos anos, uma vez que contribuíram para o baixo crescimento da
arrecadação. No caso do IPI, a venda de automóveis registrou uma queda de 20,2% nas vendas
em 2016 em comparação ao ano anterior, o que impacta diretamente na arrecadação do imposto.
Ainda nesse sentido, nos últimos anos houve recessão no Brasil, e um número recorde de
pessoas que perderam trabalho, ou seja, a população desocupada em 2016 chegou a 12,1 mi-

lhões. Como consequência disso, há uma massa de rendimento menor, já que as pessoas estão
com menos recursos para comprar, investir, viajar ou reformar; seus sonhos estão sendo adiados,
uma vez que a incerteza econômica e política estão em todos os cantos do país.
Diante disso, desde 2013, a CNM vinha alertando os gestores de que era preciso terem
cautela, uma vez que as estimativas para o FPM, divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), são normalmente mais altas do que os valores efetivamente repassados. Embora exista
uma grande expectativa dos agentes econômicos em relação à queda da inflação e à retomada
da confiança dos empresários e consumidores na recuperação da economia, o atual quadro econômico do Brasil permite dizer que é difícil alcançar os valores divulgados. Sendo assim, a CNM
trabalha com projeções mais realistas para o ano, para que todo Município tenha uma base para
trabalhar.
As estimativas para o fundo são divulgadas por meio da Proposta Orçamentária da União
(PLOA), do Orçamento Geral da União aprovado (OGU) e das revisões de receitas dos decretos
de programação financeira, ao longo do ano. Diante de tal informação, os Municípios conseguem
fazer sua programação financeira anual. Com informações desses relatórios, os Municípios fazem
seus respectivos orçamentos, nos quais as prefeituras definem os parâmetros econômicos da sua
administração, as reestimativas de receitas e despesas e distribuição de eventual corte em des-
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pesas. Contudo, as constantes reestimativas prejudicam a organização financeira dos Municípios,
como pode ser visto na Tabela 1.
Tabela 1 – Valor de previsão do FPM1 X Valor executado
Ano

Previsão Inicial Última avaliação
Valor Executado
do Governo
do Governo

%

201 3

81 .655.065.780,00

74.407.087.500,00

74.323.891 .578,48

-0,1 1 %

201 4

87.321 .923.383,36

80.336.987.500,00

79.355.1 32.573,09

-1 ,22%

201 5

91 .1 05.581 .063,46

83.648.437.500,00

84.362.220.1 69,64

0,85%

201 6

94.597.357.887,38

93.833.1 43.41 4,84

99.21 1 .985.542,21

5,73%

Valor da
Repatriação

1 0.533.692.099,44

Fonte: Tesouro Nacional e Departamento dos Estudos Técnicos

A perspectiva de previsão inicial apontou que o FPM para 2013 seria de R$ 81,655 bilhões.

O valor repassado no fim do ano foi de R$ 74,323 bilhões ou 0,11% menor frente ao último relató-

rio que previa R$ 74,407 bilhões de repasse. Essas avaliações para o fundo são importantes, pois

por meio delas os Municípios podem ter uma noção do comportamento do FPM. Em 2013, houve
sete avaliações ao longo do ano.
Em 2014, a previsão inicial do governo era de R$ 87,321 bilhões, enquanto a última avalia-

ção do governo chegou a R$ 80,336 bilhões. No final do ano, o valor repassado foi de R$ 79,355

bilhões, ou seja, um repasse 1,22% menor em comparação ao último relatório. Em 2014, foram

feitas oito avaliações ao longo do ano.

De acordo com a PLOA, a projeção do FPM para 2015 era de R$ 91,105 bilhões em va-

lores brutos. Com isso, era esperado um crescimento nominal de 14,81% em relação aos valores
executados em 2014. No final do ano, o valor total repassado foi de R$ 84,362 bilhões, representando 0,85% mais do que o previsto na última avaliação do governo, que havia sido de R$ 83,648
bilhões. Em 2015, houve seis avaliações ao longo do ano.

Em 2016, a previsão inicial do governo para o fundo era de R$ 94,597 bilhões, o que re-

presentava um ganho nominal de 12,13% em relação aos valores executados em 2015. No final
do ano, o valor total repassado foi de R$ 99,211 bilhões, representando 5,73% mais do que o pre-

visto na última avaliação do governo, que havia sido de R$ 93,833 bilhões. Em 2016, foram nove
avaliações feitas ao longo do ano.

O FPM em 2016
O ano de 2016 começou como uma incógnita, uma vez que o FPM, principal receita de
grande parte dos Municípios brasileiros, não havia acompanhado o crescimento dos custos das
prefeituras no ano de 2015. A situação conjuntural de 2015 se prolongou por todo o ano de 2016,

1 Informações disponíveis em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/stn/-/transferencias-constitucionais-e-legais.
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uma vez que houve continuidade na queda das receitas tributárias dos Municípios e, concomitantemente, expansão dos custos em consequência da inflação.
Em 2016, foi aprovada a Lei 13.254, que dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial (RERCT), popularmente conhecida como a Lei da Repatriação. A lei representou uma
possibilidade de aumento de receita para os Municípios, uma vez que previa a arrecadação de
Imposto de Renda e multa referentes à repatriação de recursos obtidos de forma lícita, de brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, e, portanto, repasse aos Municípios de uma parte desses recursos arrecadados.
Contudo, mesmo com a Lei da Repatriação, os Municípios ainda encontravam-se em sérias
dificuldades financeiras para honrar suas principais despesas com a folha de pagamento, com os
sistemas municipais de saúde e educação, com a estrutura municipal (como as câmaras de vereadores) e com os investimentos no Município. A desaceleração econômica do país atingiu em cheio
as transferências legais e constitucionais, como o FPM. Esse cenário se aplica a inúmeros Municípios que já estavam com dificuldades financeiras antes da crise, principalmente os de pequeno
porte, muitos deles completamente dependentes do governo federal.
Tabela 2 – Total dos repasses 2015 x 2016
Repasse do FPM - Valor Bruto - Nominal
Ano

Mês

2015

2016

Cresc.

Janeiro

8.131.999.651,64

7.098.068.469,61

-12,71%

Fevereiro

8.301.196.156,54

8.885.755.482,66

7,04%

Março

6.046.202.097,23

5.397.373.211,06

-10,73%

Abril

6.525.454.220,50

6.416.317.591,21

-1,67%

Maio

8.000.773.751,23

8.532.153.675,45

6,64%

Junho

6.982.118.450,61

7.048.941.162,50

0,96%

Julho

5.170.039.809,55

5.110.565.033,98

-1,15%

Agosto

6.046.723.062,93

6.337.809.025,56

4,81%

Setembro

5.041.190.624,30

5.153.904.949,05

2,24%

Outubro

5.737.710.394,75

6.256.299.458,85

9,04%

Novembro

6.478.325.438,60

6.731.436.369,58

3,91%

Dezembro

7.449.330.863,89

8.533.688.645,40

14,56%

0,5% Jul

946.065.290,15
2.705.774.738,88

1% Jul

10.244.694.831,69

Repatriação
3.505.090.357,74

1% Dez
Total

84.362.220.169,64

4.759.202.896,73
99.211.985.542,21

35,78%
17,60%

O ano de 2016 começou com uma queda de 12,71% no valor bruto de FPM repassado aos

Municípios se comparado ao mesmo mês de janeiro de 2015. Além de janeiro, os meses de março e abril também registraram queda no valor bruto nominal do repasse. Em julho, se não consi-
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derarmos o repasse do 1% adicional, também teria sido registrada queda nominal. Nos meses de
maio, junho e entre agosto e dezembro, houve crescimento no valor bruto do repasse de FPM em
relação a esses mesmos meses do ano anterior.
Em dezembro de 2016, o total bruto repassado aos Municípios ficou em R$ 99,211 bilhões,

sendo que neste montante está incluído: o 1% adicional de julho e dezembro, que são, respectiva-

mente, de R$ 2,705 bilhões e R$ 4,759 bilhões. Além do valor repassado aos Municípios corres-

pondente ao repasse da multa de repatriação, no total de R$ 10,244 bilhões.

O FPM, bem como a maioria das receitas de transferências do país, não apresenta uma dis-

tribuição uniforme ao longo do ano. Do Oiapoque ao Chuí, a redução do FPM é igual para todos
os Municípios, mas isso não significa que o impacto seja o mesmo para todos.
Quando avaliamos mês a mês o comportamento do FPM nos repasses realizados pela Receita Federal, nota-se que ocorrem dois ciclos distintos. No primeiro semestre estão os maiores
repasses do FPM (fevereiro e maio) e, no segundo ciclo, a partir de julho até dezembro, estão os
menores repasses. De julho a outubro, os repasses diminuem significativamente. Sendo assim, os
gestores municipais deveriam se organizar administrativa e financeiramente.
No Gráfico 1, na série histórica, nos valores referentes a novembro e dezembro não estão
computados os valores da repatriação. Além da questão da sazonalidade, os gestores municipais
têm de se preocupar com a desaceleração econômica, que reduz o consumo, o volume de transações econômicas e, principalmente, os lucros das empresas. Isso afeta, de modo geral, todos os
tributos, especialmente o IPI e o IR, que compõem a base de cálculo dos fundos de participação.
Gráfico 1 – Valores repassados mensalmente em 2016
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Emenda Constitucional 84/2014 – 1% de julho
Após inúmeras reuniões com o Congresso Nacional e com o governo federal, a EC 84/2014
foi aprovada, dando às prefeituras brasileiras o aumento de 1% no FPM, em duas parcelas de
0,5%. Essa emenda constitucional foi escrita pela CNM na XVII Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios durante o mês de maio de 2013 e solicitava um aumento de 2% no FPM.
Quando a emenda ainda era uma proposta, a Confederação negociou com o governo federal 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 fundo (IR e o IPI) entre julho de 2014 a junho de 2015. Contudo, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com base no termo “exercício financeiro” presente no art. 3º da EC 84/2014, limitou o período desta arrecadação entre janeiro de
2015 e junho de 2015. Portanto, apenas seis meses entraram no cálculo para tal repasse e não doze meses, como era esperado. Cabe deixar claro que, em toda a negociação, nenhuma das propostas de redação continha esse artigo, que foi inserido na aprovação final da emenda. O repasse alcançou o montante de R$ 946 milhões, muito aquém do que esperavam os gestores e o que
havia sido negociado no Congresso.

Em 2016, para a surpresa dos Municípios, a STN apresentou o seguinte entendimento para
o crédito do recurso: aplicação de 0,5% sobre a arrecadação dos dois impostos de julho a dezembro de 2015 e de 1% sobre a arrecadação de janeiro a junho de 2016. Assim, na prática, teríamos
em média um repasse efetivo de 0,75% e não de 1%, como esperado.
Em julho de 2016, foi creditado na conta das prefeituras brasileiras o montante de R$ 2,705

bilhões. Porém, esse número não corresponde ao acordo feito. A divergência de compreensão da

emenda causou uma redução de receitas de R$ 789 milhões. O montante inicialmente destinado
aos Entes locais seria de R$ 3,469 bilhões.

A CNM fez inúmeras reuniões no Congresso Nacional com líderes partidários, demonstran-

do sua insatisfação com essa interpretação. Em março de 2016, em uma audiência com a até então presidente da República, houve uma determinação para o pagamento do valor integral do 1%.
Entretanto, após o processo de impeachment e a posse do novo presidente da República, não
houve a garantia que o valor fosse creditado nas contas dos Municípios.
O valor integral do 1% era esperado com grande entusiasmo pelos gestores uma vez que
o país estava diante de grave crise financeira. Dessa forma, o repasse não integral fez grande falta às prefeituras.

Emenda Constitucional 55/2007 – 1% de dezembro
Decorrente da Emenda Constitucional 55/2007, uma conquista da Confederação, foi creditado em dezembro de 2016 o montante de R$ 3,807 bilhões. O montante é referente a 1% do va-

lor da arrecadação do Imposto sobre Produto Industrializado e do Imposto de Renda contabilizada
entre o início de dezembro de 2015 até o final de novembro de 2016. O valor foi repassado um dia
antes do primeiro decêndio normal do Fundo de Participação dos Municípios.
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O montante do adicional de 1% do FPM repassado em dezembro de 2016 foi 8,62% maior

do que o valor repassado em dezembro de 2015, que foi de R$ 3,505 bilhões. Quando compa-

rado com o valor estimado pela CNM, R$ 3,772 bilhões, o montante repassado em dezembro de
2016 foi apenas 0,92% maior.

Tabela 3 – Repasses nominais e reais extra de 1%

Ao longo dos últimos dez anos, os cofres dos Municípios receberam R$ 26,3 bilhões, como

reflexo da luta constante da Confederação em prol dos Municípios. Esse montante irá ajudar os
atuais gestores a pagarem o 13º de suas folhas de pagamento. Cabe salientar que, de acordo com
a redação da Emenda Constitucional 55/2007, sobre o 1% adicional do FPM não incide a retenção
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Contudo, por se tratar de uma transferência constitucional, deve incorporar a Receita Corrente Líquida (RCL) do Município e, consequentemente, deve-se aplicar os
limites constitucionais em saúde e educação.

A salvação do ano: a repatriação
Com a Lei 13.254/2016, os brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil passaram a ter
a chance de regularizar a declaração de recursos obtidos de forma lícita aplicados fora do país.
A regularização, com condições facilitadas, permitiu que os recursos pudessem ser enviados de
volta ao Brasil, daí o nome de repatriação.
A Receita Federal informou, no dia 1º de novembro de 2016, que o Programa de Regularização de Ativos no Exterior, também conhecido como repatriação de recursos, poderia trazer de
volta à economia brasileira o montante de R$ 169,9 bilhões. Desse total, R$ 50,9 bilhões seriam

referentes ao Imposto de Renda (IR) e à multa da formalização dos valores. O prazo para regularizar os ativos foi encerrado no dia 31 de outubro de 2016.
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Acontece que, ao serem concluídos os procedimentos de conciliação entre os valores declarados e os efetivamente pagos, via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), a
Receita Federal informou, no dia 8 de novembro de 2016, que a arrecadação com IR e multa foi
de R$ 46,8 bilhões, valor menor que o previsto inicialmente. Essa diferença nos valores arrecada-

dos pode ser explicada pelo fato de que alguns contribuintes não efetuaram o recolhimento dos
valores. De acordo com o órgão, 161 contribuintes Pessoas Físicas (PF) e sete Pessoas Jurídicas
(PJ) não pagaram. Desses, cinco PF e duas PJ responderam sozinhas por 98,7% da diferença, o
equivalente a R$ 4,1 bilhões. A Receita informou que seria aberta uma investigação da veracidade das informações e cobraria o pagamento dos inadimplentes, que iria ocorrer sem os benefícios
da Lei da Repatriação.
Tabela 4 – Arrecadação geral da repatriação
Repatriação Valor informada dia 01.11 Valor Corrigido dia 07.11

Diferença

IR

25.491.116.691,78

23.414.577.469,97

2.076.539.221,81

MULTA

25.490.261.870,57

23.413.745.969,33

2.076.515.901,24

TOTAL

50.981.378.562,35

46.828.323.439,30 4.153.055.123,05

Fonte: Receita Federal do Brasil

Com as informações corrigidas pela Receita Federal, foram arrecadados R$ 23,414 bi-

lhões de Imposto de Renda. Desse montante, os Municípios têm direito a 22,5%, que foram repassados no mês de novembro. Ao todo, os valores repassados aos Municípios somaram o montante

de R$ 5,268 bilhões em valores brutos e nominais, dos quais R$ 5,015 bilhões foram repassados
entre o terceiro decêndio de outubro e o primeiro decêndio de novembro.

Tabela 5 – Arrecadação geral da repatriação destinada aos Entes
Repatriação Valor informado dia 01.11 Valor corrigido dia 07.11
União

Diferença

39.765.287.217,97

36.525.909.352,51

3.239.377.865,45

Estados

5.480.590.088,73

5.034.134.156,04

446.455.932,69

Municípios

5.735.501.255,65

5.268.279.930,74

467.221.324,91

Total

50.981.378.562,35

Fonte: Receita Federal do Brasil

46.828.323.439,30 4.153.055.123,05
Obs: Valores BRUTOS e Nominais

O montante a ser transferido, de R$ 4,214 bilhões, trata-se do valor líquido, ou seja, já está

descontada a parte que vai para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como pode ser visto na tabela abaixo.
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Tabela 6 – Valores destinados aos Entes
Repatriação Valor informado dia 01.11 Valor corrigido dia 07.11

Diferença

Estados

4.384.472.070,99

4.027.307.324,83

357.164.746,15

Municípios

4.588.401.004,52

4.214.623.944,59

373.777.059,93

8.241.931.269,43

730.941.806,08

Total

8.972.873.075,51

Fonte: Receita Federal do Brasil

Obs: Valores LIQUIDOS e Nominais

Os recursos da repatriação chegaram aos cofres municipais em dezembro de 2016. Como
o tributo que incide sobre as divisas repatriadas é o Imposto de Renda, importante componente do
FPM, a partilha dessa arrecadação se deu por meio dos repasses decendiais do fundo. Ou seja, o
recurso foi repatriado, tributado e a sua arrecadação repassada aos Municípios via FPM.
Esse reforço no FPM de 2016 é justificado pelo aumento do cerco internacional aos paraísos fiscais e à evasão de divisas e pelos recentes acordos como o que, por exemplo, o Brasil fez
com a Suíça para troca mútua de informações tributárias.
Em razão da crise financeira, a CNM aconselhou os diversos Municípios a ajuizarem ações
no Supremo Tribunal Federal (STF), objetivando garantir o direito ao recebimento desse valor nos
mesmos moldes que os Estados estão pleiteando.

Atuação da CNM sobre a repatriação
A Confederação, desde abril de 2016, solicitou informações acerca da arrecadação do Imposto de Renda (IR) oriundo do Regime Especial de Regularização Cambial (RERCT), também conhecido como repatriação de recursos, regulamentada pela Receita Federal.
A CNM inclusive entrou com pedido sobre os valores da repatriação pela Lei de Acesso à
Informação, o qual foi protocolado no dia 30 de agosto de 2016 e respondido no dia 10 de outubro
do mesmo ano, da seguinte forma:
Informa-se: Os levantamentos para fins de divulgação serão realizados ao final do prazo para opção pelo Regime. Lembra-se que o contribuinte pode retificar suas declarações até 31 de outubro de 2016 e que a opção se dá não apenas com a entrega da
Dercat, mas também com o efetivo pagamento dos valores de imposto e multa correspondentes, cujos vencimentos são, também, em 31 de outubro de 2016.

Entretanto, com o fim da vigência da lei, os valores arrecadados foram apurados e divulgados pela STN no dia 8 de novembro de 2016 em sua página na internet, quando o órgão informou
que os valores foram incorporados no FPM desde abril. No entanto, isso ocorreu sem nenhuma
sinalização ou transparência por parte da STN. Em nenhum momento a STN identificou em seus
informes descendiais ou em qualquer outro veículo público de informação que esses valores estavam sendo repassados aos Municípios.
Diante disso, a CNM divulgou os valores conforme os comunicados, nos quais, ressaltamos, não havia nenhuma identificação quanto a inserção de recursos oriundos da repatriação. Por

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

15

se tratar de valores poucos expressivos, não foi possível identificar mudanças nas séries da arrecadação do Imposto de Renda.
A CNM, em meados de agosto, questionou a STN quanto à não divulgação dos dados durante o período de arrecadação. Foi informado a esta entidade que não se sabia o montante arrecadado de IR, sendo que estes valores já estavam inclusive sendo incorporados ao FPM, ou seja,
já se sabia o quanto estava sendo repatriado mês a mês; porém esta informação não se tornou pública, mesmo diante de um pedido de acesso à Lei de Transparência por meio de ofício.
A falta de informação por parte da STN prejudicou as informações repassadas aos Municípios e consequentemente o planejamento para a execução das contas municipais. Estão descritos
na Tabela 7 os montantes repassados no período de abril a novembro, valores estes ditos incorporados ao FPM. Nota-se ainda o quanto a arrecadação foi baixa, pois não se notou o incremento.
Tabela 7 – Valores repassados pela repatriação mensalmente

Conforme relatado acima, a CNM não teve acesso às informações, e portanto não teve a
oportunidade de orientar os gestores municipais para que pudessem se organizar e preparar o fechamento das contas do fim de mandato. O que foi repassado a esta entidade é que esses valores começaram a ser recebidos em outubro de 2016, o que na prática não aconteceu. O volume
mais significativo de arrecadação ocorreu no final do período determinado por lei, por isso o mês
de novembro registrou a parcela com o maior repasse.

Exemplo da repatriação
Com caráter ilustrativo, supõe-se que fossem repatriados R$ 100. Desses, R$ 30 seriam arrecadados, somando o Imposto de Renda e a multa incidentes sobre o montante repatriado. No
projeto do Senado, dos R$ 30 arrecadados, R$ 7,35 seriam destinados a distribuição para Municípios através dos coeficientes do FPM. Já com o texto da lei sancionada, apenas R$ 15 do total
repatriado é considerado como passível de distribuição com os Entes e, portanto, os Municípios
só receberiam R$ 3,67, ou seja, metade do inicialmente proposto. O que de fato ocorreu foi a cen-
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tralização das receitas no governo federal, servindo então como paliativo da crise apenas para a
União, ignorando a crise instalada nas prefeituras brasileiras.

Retenção do FPM
O ano de 2016 foi um ano extremamente turbulento para o Brasil e ainda mais conflituoso
para os Municípios, que sofreram com quedas de receitas e inúmeros cortes de verbas por parte
do governo federal. Ainda imersos em uma grave crise financeira, os Municípios tiveram sua situação, que já estava precária, ainda mais dificultada pela redução de receitas.
Entretanto, esse não é o único problema que assola os gestores municipais. Mesmo diante
de uma queda nas arrecadações e uma redução drástica nos repasses, os Municípios são obrigados a pagar uma dívida previdenciária, a qual não se sabe o valor final e que, ao invés de diminuir,
tende a aumentar mesmo que se esteja pagando mês a mês.
Em fevereiro de 2009, a dívida previdenciária dos Municípios Brasileiros somava R$ 22 bi-

lhões, dados da Receita Federal; em dezembro de 2011, o valor subiu para R$ 62 bilhões. Um
crescimento de 181% em pouco menos de três anos.

Considerando o período de 2015 a 2016, o total retido devido a dívida previdenciária foi de
R$ 15,450 bilhões, sendo R$7,403 bilhões em 2015 e R$ 8,046 bilhões em 2016, o que demons-

tra um crescimento de 8,68%.

Em 2015, foram repassados aos Municípios R$ 84,362 bilhões do FPM – a retenção, neste

período, correspondeu a 8,78% do total do repasse. Em 2016, dos R$ 99,211 bilhões repassados,

8,11% foram retidos, ou seja, a retenção aumenta com o passar dos anos, em razão do endividamento e da crise instaurada nos Municípios.
A situação em 2016 foi crítica mesmo considerando que houve um incremento de R$ 10,2

bilhões referente à repatriação de valores, conforme mencionado na seção 7 deste estudo. Ainda

assim, os Municípios tiveram retenção em novembro, mês com o maior valor de volume repassado por meio da repatriação. Nessa ocasião, cinco Municípios tiveram 100% do seu FPM retido no
mês. Contudo, o recurso repassado correspondente à multa da repatriação não teve retenções.
Acredita-se que a ausência de retenção nos valores correspondentes à multa da repatriação não
ocorreu por este evento ter acontecido por meio de repasse extraordinário, um dia após o lançamento do último decêndio de dezembro.
O último ano apresentou um crescimento de 26,74% na quantidade de Municípios com re-

tenção do FPM, em relação a 2015. A média dos últimos anos (2013-2016) para o primeiro trimestre era de 1.111 Municípios com pelo menos 1 decêndio totalmente retido. Isso aconteceu pela
queda nos repasses e pelo débito contínuo e descontrolado da dívida previdenciária, como pode
ser visto no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Quantidade de Municípios, que dos 36 decêndios (12 meses) do ano, pelo menos 1 teve 100% retido

A grande preocupação da CNM é que essas retenções pagam uma dívida da qual se desconhece o saldo devedor e, diante disso, muitos investimentos municipais ficam prejudicados por
falta de recursos.
Quando analisamos os Municípios separadamente, notamos que os Municípios mais atingidos são os Municípios de pequeno porte, ou seja, com população de até 50 mil habitantes.
Os Municípios mais atingidos foram os dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia,
conforme pode ser demonstrado na Tabela 8. É importante ressaltar também que, no ano de 2016,
praticamente em três meses o número de Municípios atingidos pela retenção alcançou o número
de Municípios atingidos durante todo o ano de 2015.
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Tabela 8 – Quantidade de Municípios que, dos 36 decêndios (12 meses) do ano, pelo menos 1 teve 100% retido

FPM Zerado

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BR

201 3
19
11
7
93
47
23
29
29
114
24
15
28
26
30
63
68
22
73
11
6
31
60
46
1 63
53
1 .091

201 4
16
15
8
9
40
29
22
24
12
67
22
12
46
23
24
32
40
11
42
9
12
18
34
41
112
39
759

201 5
15
20
21
7
91
56
23
40
18
1 24
30
14
56
57
34
47
58
14
75
11
9
24
46
54
1 41
59
1 .1 44

201 6
16
26
19
5
118
80
18
39
38
1 72
34
13
66
86
42
82
70
20
88
11
8
30
49
59
1 74
87
1 .450

É importante ressaltar que os repasses são realizados, em muitos casos, completamente
retidos. A metodologia utilizada pela CNM tem como base os dados do Sistema de Informações do
Banco do Brasil (SISBB), que demonstram o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Ainda que exista um respaldo por Lei para que ocorra o desconto/retenção do valor do
FPM, conforme descrito no art. 160 da Constituição Federal de 1988, parágrafo único, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) continua a luta por um encontro de contas que atenda de
maneira ampla e irrestrita a todos os Municípios brasileiros, de forma a possibilitar-lhes que realmente conheçam a sua dívida previdenciária.
É importante ressaltar que essas retenções não são apenas oriundas da dívida previdenciária, existem outros tipos, tais como FGTS, BNDES, medidas provisórias, dentre outras.
O estudo contemplou os dados disponibilizados pelo Banco Brasil e constatou que os Municípios atingidos pela retenção têm crescido exponencialmente, dificultando ainda mais o cumprimento das competências municipais.
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Anexo I – Projeções do governo federal para o FPM
Projeções

Ano

Valor Líquido

Valor Bruto

2013 Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2013

65.324.052.624,00

81.655.065.780,00

2013 Lei Orçamentária Anual - Lei nº 12.798, de 4 de abril de 2013.

65.324.052.624,00

81.655.065.780,00

2013 Decreto 7.995, de 02/05/2013 - Revisão da Programação Financeira da União

65.324.052.623,96

81.655.065.779,95

2013 Decreto 8.021, de 29.05.2013 - Revisão da Programação Financeira da União

60.043.040.000,00

75.053.800.000,00

2013 Decreto 8.062, de 29.07.2013 - Revisão da Programação Financeira da União

59.883.060.000,00

74.853.825.000,00

2013 Decreto 8.111, de 30.09.2013 - Revisão da Programação Financeira da União

59.805.726.200,00

74.757.157.750,00

2013 Decreto 8.143, de 22.11.2013 - Revisão da Programação Financeira da União

59.525.670.000,00

74.407.087.500,00

2014 Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2014

69.857.538.706,69

87.321.923.383,36

2014 Lei Orçamentária Anual - Lei nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014.

70.344.109.774,00

87.930.137.217,50

2014 Decreto 8.197, de 20.02.2014 - 1ª Revisão da Programação Financeira da União

68.371.690.000,00

85.464.612.500,00

2014 Decreto 8.216, de 28.03.2014 - 2ª Revisão da Programação Financeira da União

68.324.190.000,00

85.405.237.500,00

2014 Decreto 8.261, de 30.05.2014 - 3ª Revisão da Programação Financeira da União

67.178.395.000,00

83.972.993.750,00

2014 Decreto 8.290, de 30.07.2014 - 4ª Revisão da Programação Financeira da União

66.554.720.000,00

83.193.400.000,00

2014 Decreto 8.320, de 30.09.2014 - 5ª Revisão da Programação Financeira da União

65.927.910.000,00

82.409.887.500,00

2014 Decreto 8.367, de 28.11.2014 - 6ª Revisão da Programação Financeira da União

64.269.590.000,00

80.336.987.500,00

2015 Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2015

72.884.464.850,77

91.105.581.063,46

2015 Lei 13.116, de 20.04.2015, Lei Orçamentária Anual - LOA 2015

72.005.906.680,00

90.007.383.350,00

2015 Decreto 8.456, de 22/05/2015 - Revisão da Programação Financeira da União

70.701.090.000,00

88.376.362.500,00

2015 Decreto 8.496, de 30/07/2015 - Revisão da Programação Financeira da União

70.120.875.000,00

87.651.093.750,00

2015 Decreto 8.532, de 30/09/2015 - Revisão da Programação Financeira da União

68.809.250.000,00

86.011.562.500,00

2015 Decreto 8.580/2015 - Revisão da Programação Financeira da União

66.918.750.000,00

83.648.437.500,00

2016 Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2016

75.677.886.309,90

94.597.357.887,38

2016 Lei nº 13.255, de 14/01/16 - - LOA 2016 -

80.323.133.766,51

100.403.917.208,14

2016 Decreto 8.676, de 19/02/16, 1ª Revisão da Programação Financeira de 2016

76.872.799.971,07

96.090.999.963,84

2016 Decreto 8.700, de 30/03/16, 2ª Revisão da Programação Financeira de 2016

76.815.882.186,87

96.019.852.733,59

2016 Decreto 8.784, de 07/06/16, 3ª Revisão da Programação Financeira de 2016

70.813.272.186,87

88.516.590.233,59

2016 Decreto 8.824, de 29/07/16, 4ª Revisão da Programação Financeira de 2016

70.152.544.731,87

87.690.680.914,84

2016 Decreto 8.864, de 29/09/16, 5ª Revisão da Programação Financeira de 2016

70.720.834.731,87

88.401.043.414,84

2016 Decreto 8.919, de 30/11/16, 6ª Revisão da Programação Financeira de 2016

74.389.544.731,87

92.986.930.914,84

2016 Decreto 8.941, de 27/12/16, 7ª Revisão da Programação Financeira de 2016

75.066.514.731,87

93.833.143.414,84

Fonte: Tesouro Nacional e Departamento dos Estudos Técnicos
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A DINÂMICA DA CARGA
TRIBUTÁRIA EM 2015

Introdução
Para melhor entendermos a carga tributária, vamos usar um exemplo bem claro. Imaginemos que uma pessoa tem R$ 100,00; desse valor, R$ 32,40 são impostos ou tributos, seja direta
ou indiretamente. Em todos os serviços e produtos que consumimos, pagamos esse valor. São vários os fatores que influenciam na carga tributária. Existem tributos federais: Imposto sobre Renda
e Proventos de Qualquer Natureza (IR), Imposto de Importação (II), Imposto de Exportação (IE),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), entre outros. Há os impostos estaduais: Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços (ICMS), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) – que são compartilhados com os Municípios. E
há ainda os impostos municipais: Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Transmissão “inter vivos” de
Bens Imóveis (ITBI). Ou seja, todos cidadãos e empresas pagam impostos, taxas ou contribuições.
A carga tributária brasileira (valor de todos os impostos pagos pelos cidadãos e empresas
no país) fechou 2015 em R$ 1,926 trilhão. Esse valor representa um aumento nominal de 4,56%
em relação ao montante de R$ 1,842 trilhão arrecadado em 2014. Sendo assim a carga tributária

do país correspondeu a 32,49% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2015, ante um percentual de
32,40% em 2014. Valor esse correspondente ao total de tributos que todos os brasileiros pagaram

aos três Entes da Federação (União, Estados e municípios). Os números mostram que a carga tributária ficou praticamente no mesmo nível verificado no ano anterior.
Em 2015, o governo federal participou com 65,86% da arrecadação total. Enquanto isso, os
governos estaduais contribuíram com 27,11%, e os governos municipais, 7,03%.
Para o levantamento das arrecadações da União foram utilizadas as bases da Receita Federal do Brasil (RFB), 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 Estatística (IBGE). As receitas dos Estados e do Distrito Federal foram apuradas com base nos dados dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), das secretarias estaduais de Fazenda, Tribunais de Contas dos Estados e do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) 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 Municípios e nos sites das prefeituras.
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Tabela 1 – Comparativo 2014/2015 da carga tributária dos Entes

Do valor total em 2015, a arrecadação federal somou R$ 1,268 trilhão, ou 21,44% do PIB,
enquanto em 2014 foi de R$ 1,219 trilhão, ou 21,40% do PIB. Já a arrecadação dos Estados somou R$ 522 bilhões em 2015 (8,81% do PIB) em 2015; e R$ 497 bilhões (8,74% do PIB) em 2014.
Ao mesmo tempo, a arrecadação dos Municípios totalizou R$ 135,4 bilhões em 2015 (2,28%
do PIB), em comparação a R$ 125 bilhões, ou 2,21% do PIB, em 2014. Os dados da carga tributária confirmam que a arrecadação de impostos, taxas e contribuições se mantido relativamente
estável em proporção ao PIB.
A Constituição Federal resguarda a competência de cada Ente da Federação nos seus arts.
153, 154, 155 e 156.

Arrecadação da União
A arrecadação da União é composta por: impostos, que financiam as atividades do Esta-

do; taxas ou contraprestações por serviços públicos específicos e divisíveis para cada contribuin-

te (efetivo ou potencial) e/ou decorrentes do poder de polícia; e contribuições, ou seja, financia-

mentos específicos para políticas públicas específicas e determinadas (melhorias sociais, previdenciários, intervenção de domínio econômico). Somou R$ 1,268 trilhão em 2015.
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Tabela 2 – Base de arrecadação e fatores geradores da União

Arrecadação dos Estados
A participação dos Estados na arrecadação total com receitas tributárias no país cresceu
quando comparada à do ano anterior. Os tributos estaduais somaram 8,81% ou R$ 522 bilhões em
2015 – esta alta pode ser explicada porque as receitas administradas pelos Estados, como ICMS,
IPVA e ITCD, cresceram respectivamente 3,18%, 11,72% e 37,68%.
Com base nos dados, a única receita dos Estados que sofreu queda foi o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI), equivalente a 3,63% em 2015, em comparação ao ano
anterior. Essa queda pode ser explicada pela crise no mercado imobiliário, que diminuiu o número de transações imobiliárias.
Tabela 3 – Arrecadação dos impostos e contribuições dos Estados
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Ainda de acordo com os dados, o Imposto Sobre Serviços (ISS) chegou a crescer 7,42%, alcançando R$ 1,621 bilhão. Outro imposto que cresceu foi o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 11,82%, somando R$ 687 milhões, se comparado com o ano anterior. (O IPTU se refere ao Distrito Federal).
Fica evidente que, em 2015, os governos estaduais alteraram as alíquotas de vários impostos, como
a do ICMS, uma vez que incide diretamente sobre os produtos e serviços considerados essenciais, como
telefonia e telecomunicações, cosméticos, bebidas alcoólicas e cigarro, a do IPVA e a do imposto sobre herança e doações (ITCMD), para enfrentar a grave crise vivida pelo país.
De acordo com o artigo 155 da Constituição, a base de arrecadação está concentrada no patrimônio
e na atividade econômica, conforme pode ser visto na Tabela 4.

Tabela 4 – Base de arrecadação e fatores geradores dos Estados
Entes / Fatos Geradores

Estados (art. 155 CF)

Renda

Patrimônio

- Imposto Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Natureza
(ITCMD)
- Imposto Propriedade Veículos Automotores (IPVA)
- Contribuição de Melhoria

Atividade Econômica

- Imposto Circulação Mercadorias e Serviços (ICMS)

Fonte: Área de Estudos Técnicos - C NM

Mesmo com essa base reduzida, os Estados têm o principal imposto do país, com uma receita de R$ 396 bilhões em 2015. O ICMS, como é chamado, é cobrado sobre tudo o que se consome, direta ou indiretamente. Ele incide sobre a circulação de serviços e de mercadorias, portanto, a mercadoria ou o serviço precisarão emitir nota fiscal de entrada ou saída. Contudo, o cidadão
já terá incidência de ICMS e responsabilidade pelo pagamento desses valores. Cada Estado possui sua própria alíquota de ICMS, que pode variar de 17% a 18%.

Arrecadação dos Municípios
Os Municípios arrecadaram 2,28% do PIB – ou 7,03% do total da carga tributária – em 2015.
Eles tem uma arrecadação própria que é composta por nove impostos ou contribuições. Suas receitas são incrementadas com recursos tanto da União como dos Estados, transferências de tributos decorrentes de sua capacidade fiscal e de natureza redistributiva.
A União repassa aos Municípios o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cuja origem é o Imposto de Renda e o IPI, que são de competência federal. E os Estados repassam 25%
da arrecadação do ICMS e outros 50% da arrecadação do IPVA, pois ambos são de competência
estadual.
A arrecadação total de receitas sobre os impostos e taxas passou de R$ 125,8 bilhões em
2014, em valores nominais, para R$ 135,4 bilhões, um crescimento de 7,65%. A cota de ICMS,
que é repassada pelos Estados, e o ISS, que é o tributo que mais cresce na esfera municipal, re-
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fletiram o bom trabalho realizado pelas prefeituras quanto a maior resistência do setor de serviços
à crise. Com o ISS, maior imposto municipal, somaram-se aos cofres municipais cerca de R$ 55
bilhões em 2015, o que significa variação nominal de 5,16% na comparação com o recolhimento
do ano anterior.
O tributo sobre a renda cresceu 11,52% em relação ao ano de 2014, e os impostos e contribuições sobre a folha de salários representaram 24,98% do total. O tributo sobre a propriedade
e as taxas, respectivamente, cresceram 10,49% e 9,10%.
Tabela 5 – Arrecadação dos impostos e contribuições dos Municípios

A participação dos Municípios é muito pequena quando comparada a divisão do bolo tributário. Ressalta-se, ainda, que os Municípios possuem a menor base de arrecadação na comparação aos demais Entes da Federação, entretanto, quando se fala em obrigações e em contrapartidas, os Municípios são protagonistas, e com isso são obrigados a assumir as responsabilidades
de oferecer serviços públicos amplos e de qualidade à população.
Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, quando os Municípios foram considerados Entes autônomos da Federação, a descentralização das políticas públicas se tornou
mais intensa. Com isso, os Municípios foram assumindo responsabilidades que eram das esferas
estadual e federal. Para fazer frente a essas novas demandas, tiveram de se aparelhar melhor,
investindo em capacitação técnica e sobretudo em pessoal. Na área de saúde, por exemplo, a
União detinha, na década de 1980, cerca de 800 mil servidores e, hoje, conta com cerca de 40 mil
servidores. Essa queda no número de servidores federais teve de ser compensada com o aumento de funcionários nas prefeituras para a execução das políticas.
A crise econômica afeta as prefeituras de várias maneiras. A forma mais evidente e direta
é por meio da queda da arrecadação, principalmente do FPM e do ICMS, que representam juntos
cerca de 40% das receitas municipais no Brasil. Outro canal de transmissão igualmente importante é o da confiança ou das expectativas, que afetam os ânimos dos administradores em relação
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ao ambiente econômico e influenciam suas decisões, em acordo ou desacordo com a situação
concreta.
Em outras palavras, a crise afeta as expectativas dos gestores municipais de modo mais
negativo do que a situação concreta da economia e das finanças municipais. Com a queda do
FPM, por exemplo, o prefeito pode avaliar que suas receitas próprias também cairão diante da crise, portanto ele antecipa e refaz o planejamento do Município, promovendo cortes de investimentos, por exemplo, dentre outros gastos.
Ou seja, a base de arrecadação dos Municípios é muito pequena diante de tantas responsabilidade assumidas ao longos dos últimos anos. A Tabela 6 mostra que a principal forma de tributação dos Municípios continua oriunda de impostos sobre bens e serviços, ou seja, os tributos
indiretos – os quais são embutidos nos preços.
Tabela 6 – Base de arrecadação e fatores geradores dos Municípios
Entes / Fatos Geradores

Municípios (art. 156)

Renda

Patrimônio

- Imposto de Propriedade predial e territorial Urbano (IPTU)
- Imposto de Transmissão de bens Imóveis (ITBI)
- Contribuição de Melhoria

Atividade Econômica

- Imposto de Serviços de Quaisquer Natureza (ISS)

Fonte: Área de Estudos Técnicos - C NM
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Anexo I
Esfera
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

Simples
IPI
II
IE
IOF
Cofins
Cide
CS - Outras
CE - Outras
DPVAT
SalEdu
Demais folha
Sistema S
Taxas - Polícia
Taxas - Serviços
CS - Outras
CE - Outras
IRPF
IRPJ
IRRF
CE - Outras
ITR
CPMF
CSLL
FGTS
PIS/Pasep
CS - RGPS
CS - RGPS
CS - RGPS
CS - RPPS
CS - RPPS
IC
Dívida ativa - outros
ICMS
IPVA
ITCD
IRRF
IPTU
ISS
ITBI
Outros impostos e taxas sobre a produção
Cont. Previdenciárias
Outras contribuições sociais
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Taxas
Contribuição de melhoria
Contribuições Previdenciárias
Outras contribuições sociais
Contribuições econômicas
Total
PIB
CTB

2010
2011
2012
2013
2014
2015
37.510
41.870
42.227
43.188
49.204
48.049
36.611
38.870
36.832
26.665
30.951
21.057
45
46
87
146
162
99
26.558
31.957
30.939
29.418
29.749
34.681
198.239
194.816
199.876
140.441
162.949
173.319
7.760
8.963
2.878
734
25
3.271
4.769
5.422
4.055
3.147
3.414
3.764
5.553
6.521
7.544
8.253
8.512
8.742
2.830
3.269
3.518
3.988
4.145
4.242
16.561
18.275
19.039
11.049
13.115
14.775
1.482
1.729
1.913
2.165
2.444
2.548
9.887
11.663
13.519
15.332
16.830
17.778
4.725
5.577
5.053
4.888
4.767
5.158
113
89
75
93
109
156
5
1
1
6
1
0
215
246
302
325
288
270
16.255
20.533
22.520
24.230
25.799
27.199
83.208
98.376
90.806
109.056
109.002
104.910
130.947
144.405
164.008
115.026
120.919
92.121
0
0
0
0
4
0
480
551
619
764
901
1.105
(13)
79
(315)
(254)
4
5
45.681
58.108
55.079
61.815
62.581
59.147
64.271
74.979
85.813
98.045
108.782
118.323
40.450
42.343
45.669
50.703
51.480
52.590
144.099
167.314
186.772
201.535
214.960
217.255
63.498
71.883
79.607
87.447
93.510
95.704
3.153
4.558
5.216
6.198
6.977
7.488
13.490
14.404
16.015
17.560
12.251
13.319
11.312
12.250
12.519
13.401
14.393
15.883
48
52
69
18
28
26
189
339
(503)
580
(41)
(490)
268.117
297.419
326.236
363.190
384.287
396.513
21.367
24.112
27.030
29.232
32.453
36.257
2.518
2.768
3.409
4.142
4.698
6.469
16.499
18.157
21.060
25.043
29.021
33.202
437
503
540
620
614
687
939
1.035
1.173
1.364
1.509
1.621
307
210
209
277
331
319
10.651
12.087
14.256
16.300
17.426
18.490
12.635
13.294
15.551
16.499
19.529
20.797
4.898
5.991
6.734
7.248
7.484
7.962
17.448
19.706
21.533
24.299
27.839
30.760
32.757
38.358
44.282
48.074
55.232
58.084
5.841
7.279
8.295
9.797
10.794
10.940
5.608
6.825
8.246
9.426
11.283
12.583
4.347
4.857
5.390
5.981
6.652
7.259
165
187
203
166
157
167
5.141
5.835
6.496
7.771
8.339
8.885
946
1.245
1.407
789
862
917
3.113
3.375
3.448
4.121
4.683
5.879
1.263.022 1.461.026 1.564.709 1.737.503 1.842.682 1.926.689
3.885.847 4.373.658 4.805.913 5.316.455 5.687.309 5.929.748
32,5%
33,4%
32,6%
32,7%
32,4%
32,5%

Fonte: Departamento dos Estudos Técnicos (CNM)
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Anexo II
• CNM – Confederação Nacional de Municípios
• CTBB – Carga Tributária Bruta Brasileira
• STN – Secretária do Tesouro Nacional
• Finbra – Finanças do Brasil
• RREO – Relatório Resumidos 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
• Demais Folha
• Sistema S – Sistema S
• IRPF – Imposto de Renda de Pessoa Física
• IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
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• IRRF – Imposto de renda Retido na Fonte
• ITR – Imposto Territorial Rural
• 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
• 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
• Contribuição de melhoria
• Cont. Previdenciárias
• Outras contribuições sociais
• Contribuições econômicas
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3

AVALIAÇÃO DO
PERCENTUAL DE DESPESA
COM PESSOAL

Resumo
Depois da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), as três esferas do governo são obrigadas
a fazer o acompanhamento de seus gastos com pessoal. Todo quadrimestre, cada Ente federativo
deve registrar suas despesas com pessoal no sistema de informações contábeis e fiscais do setor
público (Siconfi). A LRF determina que o Poder Executivo municipal não gaste mais do que 54%
da sua Receita Corrente Liquida (RCL) com pagamento de pessoal e encargos.
Este texto tem como principal objetivo analisar o comportamento do gasto com pessoal e
encargos dos Municípios brasileiros no 1º quadrimestre do ano de 2016. É importante manter esse
gasto sob controle, pois o aumento descontrolado do gasto com pessoal compromete os recursos
para investimentos e custeio das prefeituras, além de gerar problemas legais para os gestores locais.

Palavras-chave
Despesas com pessoal; LRF; responsabilidade fiscal; gastos com pessoal; despesas; municípios; limites; pessoal.

Introdução
Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, quando os Municípios foram considerados Entes autônomos da Federação, a descentralização das políticas públicas se tornou mais
intensa. Com isso, os Municípios foram assumindo responsabilidades que eram das esferas estadual e federal. Para fazer frente a essas novas demandas, tiveram de se aparelhar melhor, investindo em capacitação técnica e, sobretudo, em pessoal. Na área de saúde, por exemplo, a União
detinha, na década de 1980, cerca de 800 mil servidores e, hoje, conta com cerca de 40 mil. Essa
queda no número de servidores federais teve de ser compensada com o aumento de funcionários
nas prefeituras para a execução das políticas de saúde pública, como atendimento em postos de
saúde, execução do Programa Saúde da Família, os Agentes Comunitários de Saúde, entre outros.
Na área de educação, o processo foi semelhante. As políticas de Assistência Social também foram
gradativamente municipalizadas e, hoje em dia, as ações da área são basicamente desta esfera.
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Além disso, os Municípios estão sofrendo com a queda na arrecadação federal, que influencia diretamente nas transferências de recursos como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Considerando o período de janeiro a junho de 2016, o FPM já apresenta uma queda
nominal de 1,39%, e, levando em consideração os efeitos danosos da inflação, esse resultado é
ainda pior: uma queda superior a 10%. Esse fato é mais preocupante porque a maioria dos Municípios brasileiros são considerados de pequeno porte, ou seja, com menos de 50 mil habitantes, e
de baixo poder arrecadatório, em virtude de uma pequena base tributária. O constituinte deu aos
municípios a competência de arrecadar de impostos e taxas gerados nas áreas urbanas, e, como
as cidades são pequenas, seus núcleos urbanos são diminutos, o que significa que a arrecadação
municipal é dependente das transferências constitucionais.
Em época de crise econômica, o gasto com pessoal funciona como uma grande pressão
nas despesas municipais, porque em média 90% do pessoal das prefeituras são concursados e
estatutários, e sobre estes não é possível nenhuma intervenção do gestor para reduzir a despesa.
Em recente pesquisa realizada pela CNM sobre a crise financeira e econômica que assola os municípios, um percentual significativo de gestores demitiu e/ou extinguiu os cargos em comissão.
No entanto, essa ação é muito mais educativa, pois a grande maioria dos servidores são estáveis.
Esse texto tem como principal objetivo demonstrar como está o cenário dos gastos com
pessoal nas três esferas.

A Lei de Responsabilidade Fiscal
A Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), regulamenta a Constituição Federal no que diz respeito a tributação e orçamento e também atende
ao art. 163 da Constituição Federal. Essa lei prevê um mecanismo de maior controle nas contas
públicas, uma vez que orienta a conduta dos administradores públicos de todo o país nos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e para as três esferas de governo (federal, estadual e
municipal).
Os principais objetivos da lei seriam aprimorar a administração das contas públicas no Brasil, por meio do compromisso com orçamento e com metas, que devem ser apresentadas e aprovadas pelo respectivo Poder Legislativo; ou seja, a lei é um mecanismo de fiscalização e transparência para a gestão do setor público brasileiro. A LRF busca reforçar o papel da atividade de planejamento e nortear a gestão pública brasileira em todas as esferas governamentais, principalmente quanto à categoria de gastos com pessoal e aos investimentos em educação e saúde.

É importante frisar que a LRF regulamenta os gastos de toda a administração governamental, ou seja, todos os Entes devem respeitar as disponibilidades orçamentárias resultantes da arrecadação de impostos e de outras fontes de recursos do governo. As regras e limites da gestão
estabelecidos na lei trabalham em conjunto com a Lei Federal 4.320/1964, que normatiza as finanças públicas no país, controla os orçamentos e balanços e estabelece normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal.
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Receita Corrente Líquida (RCL)
Um conceito importante e necessário para entender como funciona a lei é a formação da
Receita Corrente Líquida (RCL), uma vez que ela é a base para percentuais importantes na gestão
governamental. A RCL é o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes.
São deduzidos alguns valores em cada Ente da federação, quais sejam:
• na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, as contribuições para a previdência social do empregador que incidem
sobre a prestação de serviços de terceiros, as contribuições à previdência feitas pelos
trabalhadores e também as contribuições para o Programa de Integração Social (PIS);
• nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
• na União, nos Estados e nos Municípios, as contribuições dos servidores para o custeio
do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira entre diferentes sistemas de previdência.

Diferença entre limite do Executivo e Legislativo
Os gastos com a folha de pagamento de pessoal representam o principal item de despesas
de todo o setor público brasileiro. De acordo com a LRF, entende-se como despesas de pessoal:
• reformas e pensões;
• adicionais de qualquer natureza;
• despesas com inativos e pensionistas;
• mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias;
• gratificações, horas extras e vantagens pessoais;
• encargos sociais.
Na LRF, há limites de gastos com pessoal que são determinados pelo percentual das receitas, para os três poderes. A saber, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, como
pode ser visto na Tabela 1, têm limites distintos para os gastos com pessoal e uma diferenciação
dos percentuais entre os diferentes poderes. A esfera municipal tem como limite máximo de gastos de pessoal, somando os poderes, 60% da sua RCL, assim como os Estados. Já a União tem o
limite de gastos um pouco inferior: 50% da RCL.
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Tabela 1 – Limites de Gastos por Entes (% da RCL)
Limites por Entes

Setores

União

Executivo

Estados

40,9%

49%

Judiciário

6,0%

6%

Legislativo

2,5%

3%

Ministério Público

0,6%

2%

50,0%

60,0%

Total

Municípios
54%
6%
60,0%

Fonte: Departamento de Estudos Técnicos.

Para os Municípios, os limites máximos para gastos com pessoal (60% da RCL) têm 6%
destinados para os gastos do Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, e 54% para o Executivo,
incluindo autarquias, fundações e empresas dependentes (art. 20, inc. III, a e b).
Ao atingir 95% do limite de 54% da RCL, ou seja, os gastos com pessoal atingirem o percentual de 51,3% da RCL, é vedado ao Município: concessão de vantagens, aumentos, reajuste
ou adequações de remuneração a qualquer título; criação de cargo, provimento de cargo público;
emprego ou função; admissão ou contratação de pessoal; alteração de estrutura de carreira que
implique aumento de despesa.
Antes da LRF, os limites para despesa de pessoal estavam previstos na Lei Complementar 96/1999, denominada Lei Rita Camata II, aprovada pelo Congresso Nacional. Ocorre que os
poderes Legislativo e Judiciário ficavam fora do alcance dessa lei. Com a LRF, e os limites foram
aplicados a todos os poderes e às três esferas de governo. Se o governante verificar que ultrapassou os limites para despesa de pessoal, deverá tomar providências para se enquadrar dentro
do prazo de oito meses. As providências podem ser uma redução das despesas com cargos de
confiança, a redução temporária da jornada de trabalho, com adequação dos vencimentos, a exoneração dos servidores não estáveis e a exoneração dos servidores estáveis. Se continuarem a
existir excessos depois de passado o prazo estabelecido, o gestor municipal sofrerá penalidades.
O descontrole das despesas com pessoal pode ter consequências nefastas à administração pública municipal, uma vez que os municípios são os maiores prejudicados caso não estejam
de acordo com a lei. Na seção seguinte, é possível verificar a dimensão dos problemas enfrentados pelos gestores municipais.

Os problemas enfrentados pelos municípios
Para analisar o gasto com pessoal e os encargos, o presente estudo utiliza as informações
dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) que formam uma base de dados atualmente disponível no
site do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).
O RGF é definido no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) da seguinte maneira:
O RGF é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Especificamente, o RGF objetiva o controle, o monito-
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ramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites
estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito. Todos esses limites são definidos em percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL).

A amostra, retirada dos relatórios e utilizada nesse estudo, foi composta por 1.697 Municípios que entregaram o RGF e corresponde a 30,5% do total de Municípios. Os relatórios utilizados
referem-se ao 1º quadrimestre de 2016.
De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM),
32,47%, ou 551 desses Municípios, estão com o limite de pessoal estourado, ou seja, estão com o
percentual dos gastos superiores a 54% da sua RCL. Outros 502 Municípios se encontram em situação emergencial, ou seja, estão com gastos entre 51% e 54% da RCL, e apenas 44 Municípios
têm uma boa classificação.
Tabela 2 – Classificação por avaliação por Municípios

Para o Poder Executivo dos Municípios, o ideal seria atingir até o limite prudencial das despesas com pessoal, ou seja, até 51,3%. Ultrapassado esse ponto, o Município é classificado como
emergencial, isto é, conforme dito nos incs. I, II e III do art. 20 da LRF, o Municípios passar a ter
uma série de obrigações para tentar reduzir esse valor.
O cálculo do limite prudencial para os municípios é 95% dos 54%, o que equivale a 51,3%
da RCL. Diante disso, foram criadas cinco faixas com diferentes percentuais qualificando a situação dos Municípios, como abordado na Tabela 3.
Tabela 3 – Limites dos gastos com pessoal

Fonte: Departamento de Estudos Técnicos/CNM.

Quando os dados são abertos para cada uma das unidades federativas, é possível verificar
a problemática dos gastos de pessoal em todo o Brasil. Uma situação crítica ocorre no Amapá, onde apenas um Município enviou informações, e este está com o limite estourado. Outros dois Esta-

34

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

dos que estão em situações críticas são Paraíba e Sergipe, que têm mais de 80% dos Municípios
classificados como limite estourado. Já os Estados do Amazonas e Tocantins não têm nenhum de
seus Municípios com o limite estourado.
Tabela 4 – Despesa total de pessoal e apuração do cumprimento do limite legal
– % da RCL (avaliação da situação de despesa com pessoal por UF)

O ano de 2016, por se tratar de um ano atípico de final de mandato, teve expansão de responsabilidades e compromissos financeiros dos prefeitos. Somado a isso, o momento tem recursos cada vez mais escassos que reduzem a RCL e ampliam, assim, o percentual de gastos relativos a essa receita.
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Para os Estados
Dos 27 Estados, 26 enviaram o RGF, incluindo o Distrito Federal. O Estado que não encaminhou os relatórios foi o Mato Grosso do Sul. Os Estados devem gastar até 49% da RCL com pessoal do Executivo e, em semelhança à metodologia que foi aplicada nos dados dos Municípios,
existem faixas de qualificação distintas para os mesmos.
Tabela 5 – Limites prudenciais dos gastos com pessoal
Menor que
41,8%
Boa

De 41,9% a
44,1%
Ajustada

De 44,2% a
46,5%
Limítrofe

De 46,6% a
49%
Emergencial

Acima de 49%
Limite estourado

Fonte: Departamento de Estudos Técnicos

De acordo com a pesquisa, existem 5 Estados que já estão com o limite do gasto com pessoal estourado, ou seja, estão gastando com pessoal mais que 49% da RCL. Os Estados estão
classificados como em situação emergencial somam 11, o que corresponde a mais de 42% do total. Entretanto, 7 Estados estão em situação limítrofe, gastando até 46,5% – o que serve de alerta,
uma vez que estão muito próximos de entrar em classificação emergencial.
Tabela 6 – Classificação por avaliação por unidades da Federação

Para a União
A União, por sua vez, tem a limitação de gastar até 50% de sua RCL com despesas de pessoal, incluindo todos os poderes, e de 40,9% com estas despesas no Executivo. Fazendo uma
análise dos últimos três anos, é possível perceber que a situação da União, no que tange a esse
tipo de gasto, é bem mais tranquila e equilibrada do que a dos demais Entes subnacionais. Mesmo
em 2015, em que o percentual atingiu seu maior valor, os gastos do Executivo federal ficam bem
abaixo do limite estabelecido, ao contrário do cenário de Estados e Municípios.
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Tabela 7 – Gasto com pessoal do Executivo da União
Ano

% do Gasto com pessoal

2014

22,86%

2015

26,13%

2016

25,36%

Fonte: STN - RGF

Conclusão
O principal objetivo deste estudo foi analisar o comportamento do gasto com pessoal dos
três Entes da federação com uma metodologia que cria faixas de análises a partir do limite prudencial determinado pela LRF. Em razão do problemático momento que os gestores públicos estão passando, os números só corroboram a crise que está instalada nas prefeituras e nos governos de Estados.
Da amostra, 32,47% dos Municípios analisados estão com limites com pessoal estourados,
bem como 19,23% dos Estados. Se a análise incorpora a quantidade de Municípios e Estados
classificados na faixa emergencial, o cenário é pior. Nos Municípios, os que estão classificados
como emergenciais e/ou estão com os limites estourados ultrapassam 62% do total da amostra.
Para os Estados, essa mesma situação corresponde a mais de 61%.
Esse cenário está sendo mais agravado pelo fato de a arrecadação estar em tendência de
queda e pelo fraco desempenho econômico, com baixas expectativas para o PIB nos próximos
anos.
A Confederação acredita que a LRF é uma boa ferramenta de controle dos gastos, mas
acha preocupante que o Poder Legislativo federal imponha políticas de valorização salarial sem ter
uma fonte de financiamento. Por exemplo: mesmo sem dar nenhum aumento salarial, o gasto com
pessoal de uma prefeitura irá sofrer acréscimo, pois o piso do magistério garante aumento real aos
professores, só que a receita do Fundeb não segue a mesma tendência.
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4

A PERDA MUNICIPAL COM
AS DESONERAÇÕES NAS
EXPORTAÇÕES

Resumo
O presente estudo visa a compreender a implementação de legislações de estímulo às exportações em meados da década de 1990 e as desonerações por elas implementadas. Além disso, tem como intuito mensurar o quão inferiores são as compensações financeiras perante a possível arrecadação municipal e usa como base as exportações municipais entre 2006 e 2015.

Palavras-chave
Exportações; 2. Compensações; 3. Municípios; 4. Lei Kandir; 5. FEX.

Introdução
A expressão comércio internacional designa o conjunto de fluxos de mercadorias que são
objeto de troca entre os diferentes espaços econômicos. A vantagem da prática do comércio internacional é a possibilidade de direcionar a capacidade produtiva de um determinado país para produzir aquilo em que é mais eficiente, comprando de outras nações aquilo que não produz.
No Brasil, a abertura comercial se consolidou no início dos anos 1990, quando o governo
Collor iniciou um processo de abertura comercial abrangente, que se estendeu até o governo Fernando Henrique. A abertura comercial brasileira se deu nos moldes propostos à época pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI) e incluía a liberalização do comércio, por meio da queda significativa de barreiras às importações, a intensificação do processo de privatizações iniciado na década
de 1980 e as desregulamentações, que visaram a promover iniciativas para aumentar a competitividade dos produtos internos.
Nesse sentido, em 1996 foi instituída a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), que desonerou do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as exportações de produtos
primários e industrializados semielaborados. Essa medida atingiu em cheio as finanças estaduais
e municipais, pois o ICMS é um imposto estadual com distribuição de 25% de sua arrecadação
aos Municípios. A União argumentou desde o princípio que a retirada dessa barreira à exportação
geraria expansão na arrecadação de outros tributos e, por isso, não haveria uma redução nas receitas. Depois de uma longa batalha política e de compensações fiscais aos Entes subnacionais,
o governo federal conseguiu o apoio dos demais Entes para aprovação da legislação.
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Diante do exposto, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem como objetivo, neste estudo, entender a implementação dessas legislações e o resultado nas contas dos Municípios,
usando como referência os saldos municipais de balança comercial de 2006 a 2015. Além disso,
o presente estudo visa a compreender os ganhos que as prefeituras brasileiras terão com sugestões de alterações significativas nas legislações em vigor.

A Lei Kandir e o FEX
O Plano Real estava começando a deslanchar em meados dos anos 1990, mas o papel fundamental da taxa de câmbio, que funcionava como uma âncora para a inflação, impedia as desvalorizações do real que garantiriam um equilíbrio das contas externas do país. Diante dessa impossibilidade de interferência no câmbio para o estímulo das exportações, optou-se pela adoção de
medidas específicas que reduzissem o custo de produção no Brasil. O grande peso da tributação
na formação do custo da produção em geral, inclusive das exportações, fez da desoneração do
ICMS uma boa opção para sanar o problema.
Com isso, em 1996, o governo federal, com o intuito de ampliar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, implementou desonerações no ICMS para a bens primários e industrializados semielaborados. Tal desoneração foi uma das medidas adotadas pela
Lei Complementar 87/1996, conhecida como Lei Kandir, que teve como objetivo aumentar a competitividade das exportações brasileiras e, consequentemente, reestabelecer um equilíbrio nas
contas externas. É importante ressaltar que, com a Emenda Constitucional 42/2003, a Lei Kandir
foi “constitucionalizada”.
Como o ICMS é um imposto de arrecadação estadual, mas que partilha 25% de suas receitas com os Municípios, o governo federal precisou do apoio de ambos os Entes para aprovação
da lei. Segundo Soares (2007), tal renúncia fiscal foi aceita e apoiada pelos Estados e Municípios,
em virtude da argumentação do governo federal de que, com a desoneração fiscal, ocorreria um
efeito econômico positivo que geraria receita tributária interna advinda de outros impostos – capaz
de compensar, ou mais do que compensar, as perdas de arrecadação tributária sofridas. Além
disso, o governo federal assegurou aos Estados e Municípios uma compensação que ocorreria via
“seguro-receita” e que previa repasses automáticos em caso de queda da arrecadação, criando,
desta forma, um mecanismo de compensação para garantir a manutenção dos Entes.
Essa compensação seria feita, nos termos originais da lei, até 2002, com possível extensão
até 2006. A legislação trazia uma fórmula complexa que mensurava o Valor a ser Entregue ao Estado (VE), o Valor Máximo de Entrega de Recursos (VME) – que funcionava como um teto para a
compensação – e um Valor Previsto de Entrega (VPE), que tinha um valor fixo de R$ 3,6 bilhões em
1996 e 1997, alterado para R$ 4,4 bilhões de 1998 em diante.
Com o passar dos anos, a Lei Kandir começou a sofrer influência de diversas legislações
que prorrogaram essa ideia de compensação. Em 2004 passou, por fim, a uma “mera menção de
que ‘a União entregará aos Estados e aos seus Municípios os montantes consignados a essa finalidade nas correspondentes Leis Orçamentárias Anuais’” (Soares, 2007). A definição dos valores
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a serem compensados deixou de ser vinculada a maior ou menor atividade exportadora de cada
Ente e passou a ser o resultado de uma articulação política em âmbito nacional.
Com essas alterações, tanto na legislação como na metodologia de cálculo dos repasses
de compensação, o volume de recursos destinados aos Entes subnacionais passou a ser definido
no embate político do processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Além da compensação prevista na Lei Kandir, em 2004 o governo federal criou um auxílio financeiro, o Auxílio
Financeiro para Fomento das Exportações (FEX), com a intenção de promover o esforço exportador e complementar as compensações já previstas. O FEX é um repasse autorizado anualmente
por medida provisória, ou seja, tal autorização é um poder discricionário do Executivo federal. Essa instabilidade sobre o FEX, assim como o embate político anual sobre o montante a ser repassado como compensação da Lei Kandir, causam prejuízos ao planejamento e à gestão municipal.

Os valores e a partilha da Lei Kandir e do FEX
Como consequência dessa dependência política abordada na seção anterior, para a determinação
financeira dos recursos a serem compensados, desde 2009 o montante da Lei Kandir está congelado em
R$ 1,5 bilhões por ano. O repasse do FEX, por sua vez, também não sofre alterações desde 2009, tendo o
repasse anual de R$ 1,9 bilhão para Estados e Municípios, além de sofrer atrasos constantes em seu pagamento. O FEX, por exemplo, teve seu pagamento anual prejudicado a partir de 2013, e desde então o repasse do ano só é efetivamente pago no ano seguinte. O repasse de 2016, por exemplo, não tem previsão
para ser realizado.
Os montantes citados são distribuídos para cada um dos Estados de acordo com coeficiente previamente determinado para cada um deles. A Lei Kandir determinou, ainda em 1996, esses coeficientes, que
até hoje não foram atualizados de acordo com a atividade exportadora de cada Estado. Já as compensações feitas via FEX têm seus coeficientes de partilha estabelecidos na medida provisória que divulga também o montante a ser repassado naquele ano. Os coeficientes, tanto da Lei Kandir quanto do FEX, em 2015,
estão listados por unidade federativa na Tabela 1.
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Tabela 1 – Coeficientes de distribuição (Lei Kandir e FEX 2015)
UF

Coeficientes Coeficientes
Lei Kandir
FEX

AC

0,091%

0,062%

AL

0,840%

0,337%

AM

1,008%

0,975%

AP

0,406%

0,000%

BA

3,717%

2,980%

CE

1,629%

0,007%

DF

0,810%

0,000%

ES

4,263%

5,298%

GO

1,335%

7,643%

MA

1,679%

1,283%

MT

1,941%

21,657%

MS

1,235%

4,349%

MG

12,904%

18,383%

4,364%

10,707%

PB

0,288%

0,145%

PR

10,083%

6,892%

PE

1,486%

0,000%

PI

0,302%

0,186%

RJ

5,865%

4,088%

RN

0,362%

0,403%

RS

10,044%

8,920%

RO

0,249%

1,444%

RR

0,038%

0,029%

SC

3,591%

2,811%

SP

31,142%

0,000%

SE

0,250%

0,185%

TO

0,079%

1,218%

100%

100%

PA

Brasil

Fonte: LC 87/96, MP 720/16 - Elaboração
Departamento Estudos Técnicos/ C NM,2016

Os montantes, tanto de FEX quanto de Lei Kandir, são partilhados entre Estados e Municípios respeitando a regra do ICMS. Ou seja, 25% do que é destinado ao Estado deve ser partilhado
entre seus Municípios. Ainda sobre a Tabela 1, é importante ressaltar a distribuição discricionária
que o governo federal faz do recurso, afinal coube ao mesmo em 1996, e cabe até hoje na elaboração das medidas provisórias do FEX, o poder de determinar quem recebe recurso e quanto recebe.
Para dificultar ainda mais o planejamento financeiro dos gestores estaduais e municipais, o
FEX tem os seus coeficientes de distribuição alterados a cada ano na MP que o regulamenta. Essa
instabilidade pode ser notada no Gráfico 1, que traz as alterações dos percentuais a que os Esta-

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

41

dos e Municípios de cada uma das cinco regiões brasileiras sofreu entre 2009 e 2015. Percebe-se
também essas alterações severas no montante do FEX a ser recebido pelos Estados de um ano
para o outro. É importante ressaltar que, desde 2013, o repasse relativo a um exercício financeiro
tem sido efetivamente pago apenas no exercício subsequente, o que prejudica o fechamento das
contas locais anualmente.
Tabela 2 – Coeficientes de distribuição do FEX
UF
2009
201 0
201 1
201 2
201 3*
201 4*
201 5*
AC
0,1 1 0% 0,063% 0,1 30% 0,1 07% 0,081 % 0,097% 0,062%
AL
0,751 % 0,847% 1 ,250% 1 ,282% 1 ,072% 0,771 % 0,337%
AM
1 ,31 5% 1 ,41 9% 1 ,497% 0,991 % 0,962% 1 ,1 1 2% 0,975%
AP
0,000% 0,000% 0,000% 0,076% 0,062% 0,000% 0,000%
BA
4,1 04% 4,541 % 5,022% 3,779% 5,282% 4,71 6% 2,980%
CE
0,480% 0,51 9% 0,644% 0,41 7% 0,31 3% 0,009% 0,007%
DF
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
ES
7,075% 7,203% 6,21 1 % 8,020% 6,1 99% 4,849% 5,298%
GO
5,71 2% 6,359% 5,874% 5,220% 6,577% 7,855% 7,643%
MA
2,059% 2,71 5% 2,1 38% 1 ,951 % 1 ,726% 1 ,657% 1 ,283%
MT 1 3,61 5% 1 6,1 64% 1 4,734% 1 2,1 83% 1 6,998% 20,287% 21 ,657%
MG 1 6,970% 1 8,227% 1 7,957% 24,81 4% 21 ,649% 1 8,821 % 1 8,383%
MS
1 ,871 % 1 ,964% 1 ,933% 2,296% 2,548% 3,807% 4,349%
PA
7,372% 8,280% 6,255% 1 0,098% 9,1 33% 9,802% 1 0,707%
PB
0,308% 0,279% 0,31 1 % 0,324% 0,347% 0,226% 0,1 45%
PE
0,529% 0,449% 0,741 % 0,539% 0,525% 0,284% 0,000%
PI
0,1 55% 0,298% 0,279% 0,203% 0,320% 0,233% 0,1 86%
PR
7,020% 5,825% 4,1 23% 4,579% 5,31 8% 5,549% 6,892%
RJ
3,972% 4,540% 4,809% 5,627% 3,329% 2,950% 4,088%
RN
0,823% 0,696% 0,676% 0,508% 0,376% 0,339% 0,403%
RO
1 ,1 04% 0,799% 0,971 % 0,737% 0,965% 1 ,1 1 6% 1 ,444%
RR
0,048% 0,037% 0,029% 0,029% 0,021 % 0,01 3% 0,029%
RS
9,1 50% 8,040% 7,676% 6,536% 7,676% 7,722% 8,920%
SC
4,049% 2,982% 3,739% 3,028% 3,1 21 % 2,835% 2,81 1 %
SE
0,330% 0,296% 0,355% 0,381 % 0,299% 0,220% 0,1 85%
SP 1 0,366% 6,608% 1 1 ,808% 5,366% 4,1 90% 3,61 1 % 0,000%
TO
0,71 1 % 0,852% 0,835% 0,91 0% 0,91 2% 1 ,1 1 9% 1 ,21 8%
Total 1 00%
1 00%
1 00%
1 00%
1 00%
1 00%
1 00%
Fonte: Legislações do FEX - Elaboração Departamento Estudos Técnicos /CNM, 201 6
* Em 201 3, 201 4 e 201 5 os valores do FEX não foram pagos no próprio exercício financeiro,
somente no exercício subsequente.
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Gráfico 1 – Oscilação nas alíquotas de partilha do FEX

Além disso, apesar de FEX e Lei Kandir terem a mesma motivação de compensar os Entes
federados pelas perdas com as desonerações nas exportações, há uma grande diferenciação do
peso dos Estados quando comparamos uma compensação com a outra. São Paulo, por exemplo,
recebe mais de 31% do recurso da Lei Kandir e teve sua alíquota zerada para fins de repasse do
FEX no exercício de 2015. Isso ocorre em razão dos critérios que o Conselho Nacional de Política
Fazendária (CONFAZ) determina para a composição da alíquota de distribuição que considera o
cálculo de um índice ponderado. Assim, os Estados que tenham alíquotas que superem o índice
ponderado médio terão igualada a zero a alíquota para a distribuição do auxílio. Foi o que aconteceu com o Amapá, Distrito Federal, Pernambuco e São Paulo na última apuração do índice. Essa
discricionariedade é contrária à ideia inicial das compensações ocorrerem de acordo com a exportação efetivamente realizada por cada Estado.
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As exportações dos Municípios de 2006 a 2015
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga semanalmente e mensalmente os dados da balança comercial brasileira, em dólares. Esses dados são divulgados também desmembrados por Municípios, unidades da Federação, empresas, entre outros. Utilizando esses dados de 2006 a 2015, a CNM tem a intenção de entender a concentração
das exportações brasileiras nas diferentes regiões e os montantes comercializados para, posteriormente, conseguir estimar o quanto teriam recebido os Municípios de cada um dos Estados se
os produtos exportados fossem integralmente tributados.
O Gráfico 2 ilustra o desenvolvimento das exportações nos últimos dez anos. Na série é
possível perceber um crescimento expressivo de mais de 100 bilhões de dólares no montante exportado entre 2009 e 2011. Esse crescimento considerável é consequência de um novo ciclo de
aumento de preços de commodities nesse período, sendo essa a principal pauta de exportação
brasileira. Essa expansão nos preços das commodities permite que, exportando a mesma quantidade de produtos, o valor total exportado seja maior. Nos anos subsequentes, esse crescimento
desacelerou e reduziu os valores exportados em dólares.
Gráfico 2 – As exportações na última década (em US$)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Indústria. Elaboração Departamento Estudos Técnicos/CNM, 2016.

Em 2015, mais de US$ 191 bilhões foram exportados de acordo com os dados do MDIC. O
Estado com a maior concentração de produtos exportados foi São Paulo, em que a soma dos bens
exportados atingiu 51,6 bilhões de dólares. Já o Estado de Roraima foi o que menos exportou em
2015: apenas 3,3 milhões de dólares, como mostra a Tabela 3.
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Tabela 3 – Exportação em 2015 (em US$)
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
TOTAL

EXPORTAÇÃO
27.791.285
753.868.605
844.568.012
249.186.670
7.524.928.702
1.100.916.364
159.758.835
9.894.025.304
4.382.733.864
3.138.366.896
21.749.105.619
3.170.701.038
10.932.096.820
10.202.871.599
142.953.367
1.125.143.318
320.323.884
16.491.043.304
19.678.687.445
277.165.172
830.586.024
3.394.420
16.303.143.136
9.033.855.781
92.313.236
51.699.458.642
927.094.846
191.056.082.188

Fonte: Ministério do Desenvolvimento,
C omércio Exterior e Indústria.
Elaboração Departamento Estudos
Técnicos / C NM, 2016

Em 2015, o Município de São Paulo foi o maior exportador, somando uma receita dessas
transações superior a 7,3 bilhões de dólares, como mostra a Tabela 4. São Paulo é seguido pelos
Municípios de Angra dos Reis e Rio de Janeiro, ambas no Estado do Rio de Janeiro, e com receitas de exportação maiores que 5,3 bilhões de dólares. Esses valores expressivos com a exportação nesses Municípios do Rio de Janeiro podem ser justificados pela existência de portos, que escoam toda a produção da região, em ambos. São José dos Campos, em São Paulo, exportou 4,7
bilhões de dólares e, por causa dos produtos ligados à indústria aeronáutica, ocupou o quarto lugar entre os Municípios que mais exportaram em 2015. O quinto maior exportador foi o Município
de Parauapebas, no Pará, que fica dentro da maior reserva mineral do mundo, a Serra dos Carajás, e exportou 4 bilhões de dólares em 2015.
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Tabela 4 – Maiores Municípios exportadores em 2015 (em US$)
Colocação

Município/UF

Exportação

1º

São Paulo/SP

7.374.374.599

2º

Angra dos Reis/RJ

5.391.173.835

3º

Rio de Janeiro/RJ

5.321.087.437

4º

São José dos Campos/SP

4.730.780.461

5º

Parauapebas/PA

4.004.559.428

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, C omércio Exterior e
Indústria. Elaboração Departamento Estudos Técnicos / C NM,2016

A segunda análise feita nos dados foi a dimensão da exportação para cada unidade da Federação. A Tabela 5 demonstra a distribuição dos líderes em exportação para cada Estado e os
valores exportados em 2015. Entre as 27 cidades exportadoras listadas, 12 são portuárias. A existência de um porto na cidade facilita o escoamento da produção tanto do Município quanto das cidades próximas a ele. É importante perceber que, entre os 27 Municípios, 7 são capitais e, dentre
estes, 4 são capitais com portos.
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Tabela 5 – Maiores Municípios exportadores em 2015 por UF
UF
AC

Municípios

Valores
Exportados
(US$)

Capital

Porto

Epitaciolândia/AC

12.101.556

Não

Não

AL

Maceió/AL

455.283.735

Sim

Sim

AM

Manaus/AM

794.561.454

Sim

Sim

AP
Pedra
Branca do Amapari/AP

148.786.030

Não

Sim

BA

Camaçari/BA

1.728.153.407

Não

Não

CE

Sobral/CE

184.470.942

Não

Não

DF

Brasília/DF

159.758.835

Sim

Não

ES

Vitória/ES

2.601.998.491

Sim

Sim

GO

Rio Verde/GO

469.017.604

Não

Não

MA

São Luís/MA

1.098.489.722

Sim

Sim

MG

Nova Lima/MG

1.792.010.006

Não

Não

MS

Três Lagoas/MS

1.131.570.212

Não

Sim

MT

Sorriso/MT

1.354.919.132

Não

Não

PA

Parauapebas/PA

4.004.559.428

Não

Sim

PB

Campina Grande/PB

82.764.857

Não

Não

PE

Ipojuca/PE

350.203.140

Não

Sim

PI

Bom Jesus/PI

166.058.746

Não

Não

PR

Paranaguá/PR

3.548.123.745

Não

Não

RJ

Angra dos Reis/RJ

5.391.173.835

Não

Sim

RN

Mossoró/RN

76.933.982

Não

Sim

RO

Vilhena/RO

266.953.942

Não

Sim

RR

Boa Vista/RR

1.709.787

Sim

Não

RS

Rio Grande/RS

2.733.577.719

Não

Não

SC

Itajaí/SC

2.865.901.526

Não

Sim

SE

Estância/SE

77.775.245

Não

Não

SP

São Paulo/SP

7.374.374.599

Sim

Não

TO

Pedro Afonso/TO

134.468.982

Não

Não

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, C omércio Exterior e Indústria.
Elaboração Departamento Estudos Técnicos / C NM, 2016

O câmbio e a exportação em reais
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga dados da balança
comercial brasileira municipal usando como moeda padrão o dólar americano. Essa escolha é um
padrão internacional consequência do caráter global que a moeda ganhou com a ascensão política e econômica dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Para possibilitar a compreensão do que deixou de ser arrecadado com as desonerações do ICMS no período escolhido,
é necessário que os valores previamente destacados sejam mensurados em reais, viabilizando a
comparação entre as compensações e a possível arrecadação estimada. Para isso, é necessária a
utilização da taxa de câmbio nominal entre o real e o dólar. Essa taxa de câmbio considera quantas moedas locais se pode comprar com uma determinada quantidade de dólares. Ou seja, se a
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taxa média nominal de câmbio é de R$ 3,33, como em 2015, pode-se comprar esse montante em
reais com um dólar. É importante ainda ressaltar que taxas nominais de câmbio desconsideram a
diferença de poder de compra da moeda nos diferentes países, levando em consideração apenas
a relação de troca entre elas.
Como, atualmente, a taxa de câmbio no Brasil é flexível, e foi assim durante todo o período
analisado, ela sofreu variação ao longo do tempo. Como os dados de exportação são apresentados anualmente, se fez necessário calcular uma taxa anual média de câmbio. Para isso, foi utilizada a taxa de câmbio nominal do Banco Central do Brasil2, como mostra a Tabela 6.
Tabela 6 – Taxa de câmbio nominal média R$/US$
Ano

Taxa de câmbio
nominal
R$/US$

2006

R$ 2,18

2007

R$ 1,95

2008

R$ 1,83

2009

R$ 2,00

2010

R$ 1,76

2011

R$ 1,68

2012

R$ 1,96

2013

R$ 2,16

2014

R$ 2,35

2015

R$ 3,33

Fonte: Banco C entral do Brasil.
Elaboração Departamento Estudos
Técnicos / C NM,2016

Com as taxas de câmbio apresentadas acima é possível saber os montantes exportados
pelo Brasil em reais nos anos analisados. Tanto a Tabela 7 como o Gráfico 3 evidenciam um comportamento diferenciado da exportação em dólares e em reais. Depois de 2011, houve uma desaceleração no crescimento do preço das commodities, reduzindo o ganho em dólares aos exportadores. Entretanto, mesmo recebendo menores quantidades de dólares como pagamento, o setor
exportador teve suas receitas expandidas em reais. Esse fato foi consequência de uma forte desvalorização do real frente ao dólar a partir de 2012.

2 Disponível no link: http://ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38389
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Tabela 7 – Exportações em reais
UF

Câmbio

2006 R$ 2,18
2007 R$ 1,95
2008 R$ 1,83
2009 R$ 2,00
2010 R$ 1,76
2011 R$ 1,68
2012 R$ 1,96
2013 R$ 2,16
2014 R$ 2,35
2015 R$ 3,33
TOTAL

Exportações em
R$
299.221.611.919
312.950.213.855
362.974.763.986
305.693.063.481
355.529.852.906
428.790.638.053
474.310.895.406
522.124.771.081
529.547.341.489
636.375.967.088
4.227.519.119.263

Fonte: Ministério do Desenvolvimento,
C omércio Exterior e Indústria e BAC EN.
Elaboração Departamento Estudos
Técnicos / C NM, 2016.

Gráfico 3 – Exportações em reais versus dólar

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Indústria. Elaboração Departamento Estudos Técnicos/CNM, 2016.

Arrecadação efetiva versus compensação: quanto os Municípios
deixaram de receber?
O ICMS é um imposto gerado toda vez que existe a circulação de mercadorias. A arrecadação e o poder de legislar sobre ele são responsabilidades dos Estados. Por isso, existem 27 legislações e 27 alíquotas para esse imposto em todo o território nacional. Sabendo dessa diversificação de percentuais tributários, o presente estudo considerou uma alíquota média nacional de
17% para todo o período no intuito de estimar quanto deixou de ser arrecadado em todo o Brasil
com a incidência desse tributo nas exportações.
Na última década, o Brasil exportou mais de R$ 4 trilhões. Caso não ocorressem as desonerações de ICMS sobre esses produtos exportados, a arrecadação desse tributo nos últimos dez
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anos seria estimada em mais de R$ 718 bilhões. De todo esse montante estimado, 25% são direcionados aos Municípios de cada um dos Estados. Com isso, é possível mensurar que cerca de
R$ 179 bilhões (85 bilhões de dólares) deixaram de chegar as prefeituras na última década, como
destacado na Tabela 8. Os R$ 539 bilhões restantes não chegaram, por sua vez, aos cofres estaduais. É importante ressaltar que o cálculo da possível arrecadação de ICMS usa como proxy o
montante efetivamente exportado e ignora possíveis alterações que as desonerações pudessem
causar nas exportações.
Tabela 8 – Exportação e estimativa de arrecadação, em reais
Exportações em
Arrecadação
Participação
R$
ICMS (17%)
Municipal
2006
299.221.611.919 50.867.674.026 12.716.918.507
2007
312.950.213.855 53.201.536.355 13.300.384.089
2008
362.974.763.986 61.705.709.878 15.426.427.469
2009
305.693.063.481 51.967.820.792 12.991.955.198
2010
355.529.852.906 60.440.074.994 15.110.018.749
2011
428.790.638.053 72.894.408.469 18.223.602.117
2012
474.310.895.406 80.632.852.219 20.158.213.055
2013
522.124.771.081 88.761.211.084 22.190.302.771
2014
529.547.341.489 90.023.048.053 22.505.762.013
2015
636.375.967.088 108.183.914.405 27.045.978.601
TOTAL 4.227.519.119.263 718.678.250.275 179.669.562.569
UF

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, C omércio Exterior e Indústria e
BAC EN. Elaboração Departamento Estudos Técnicos / C NM, 2016.

As compensações do governo federal relacionadas às perdas na arrecadação do ICMS
têm a intenção de diminuir esse prejuízo aos cofres públicos estaduais e municipais. Entretanto,
a perda de R$ 179 bilhões dos últimos dez anos foi compensada apenas com R$ 5,3 bilhões de
FEX e R$ 3,9 bilhões de Lei Kandir. É importante ressaltar que, desses R$ 3,9 bilhões repassados
pela Lei Kandir, ainda ocorreu retenção para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) que não será considerada na análise do estudo. Nesse contexto é possível afirmar que, mesmo com os mecanismos de
compensação criados pelo governo federal, as prefeituras brasileiras perderam mais de R$ 170
bilhões entre 2006 e 2015.
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Tabela 9 – Perda de arrecadação versus sistema de compensação, em reais
UF
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Participação
Prejuízo dos
FEX*
Lei Kandir
Municipal
Municípios
12.716.918.507
596.280.595
411.381.388 11.709.256.524
13.300.384.089
483.016.613
402.992.850 12.414.374.626
15.426.427.469
810.930.307
394.917.579 14.220.579.583
12.991.955.198
487.500.000
386.842.244 12.117.612.954
15.110.018.749
487.500.000
386.842.243 14.235.676.505
18.223.602.117
487.500.000
386.842.240 17.349.259.877
20.158.213.055
487.500.000
386.842.235 19.283.870.819
22.190.302.771
487.500.000
386.842.174 21.315.960.597
22.505.762.013
487.500.000
386.842.244 21.631.419.770
27.045.978.601
487.500.000
386.842.175 26.171.636.426
179.669.562.569 5.302.727.515 3.917.187.372 170.449.647.682

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, C omércio Exterior e Indústria e BAC EN.
Elaboração Departamento Estudos Técnicos / C NM, 2016.

Com a exportação de mais de R$ 636 bilhões (191 bilhões de dólares), em 2015, se não
houvesse uma isenção tributária aos produtos exportados, a arrecadação de ICMS teria sido maior
em R$ 108 bilhões. Os Municípios, que têm direito a 25% de tudo que é arrecadado via ICMS do
Estado ao qual pertence, teriam ganhado mais de R$ 27 bilhões em receitas em 2015. Como São
Paulo é o Estado com maior montante exportado acaba sendo o que mais perde com essas isenções: R$ 29 bilhões a menos de ICMS, sendo R$ 7,3 bilhões a menos só para os Municípios do
Estado.

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

51

Tabela 8 – Perda de arrecadação do ICMS, em reais, por unidade federativa (2015)
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
TOTAL

Exportação em R$
92.568.138
2.511.010.678
2.813.115.287
829.999.267
25.064.283.352
3.666.968.922
532.130.053
32.955.349.283
14.598.156.045
10.453.377.069
72.442.645.966
10.561.076.707
36.412.992.491
33.984.064.818
476.153.840
3.747.664.868
1.066.945.470
54.928.916.738
65.546.428.098
923.190.994
2.766.543.615
11.306.247
54.303.052.595
30.090.267.964
307.480.004
172.202.280.160
3.087.998.416
636.375.967.088

Arrecadação
Participação
ICMS (17%)
Municipal
15.736.584
3.934.146
426.871.815
106.717.954
478.229.599
119.557.400
141.099.875
35.274.969
4.260.928.170 1.065.232.042
623.384.717
155.846.179
90.462.109
22.615.527
5.602.409.378 1.400.602.345
2.481.686.528
620.421.632
1.777.074.102
444.268.525
12.315.249.814 3.078.812.454
1.795.383.040
448.845.760
6.190.208.724 1.547.552.181
5.777.291.019 1.444.322.755
80.946.153
20.236.538
637.103.028
159.275.757
181.380.730
45.345.182
9.337.915.846 2.334.478.961
11.142.892.777 2.785.723.194
156.942.469
39.235.617
470.312.415
117.578.104
1.922.062
480.516
9.231.518.941 2.307.879.735
5.115.345.554 1.278.836.388
52.271.601
13.067.900
29.274.387.627 7.318.596.907
524.959.731
131.239.933
108.183.914.405 27.045.978.601

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, C omércio Exterior e Indústria.
Elaboração Departamento Estudos Técnicos / C NM, 2016

Como relatado anteriormente, ao instituir as isenções do ICMS, o governo federal criou um
sistema de compensações para repassar recursos aos Estados e Municípios afetados com a isenção, via Lei Kandir e FEX. Em 2015, foram repassados aos Municípios R$ 487,5 milhões de FEX e
R$ 386,8 milhões de Lei Kandir, valores que estão congelados desde 2009 e que juntos somam R$
874 milhões. Essas compensações representam apenas 3% do que os Municípios receberiam de
repasses do ICMS e reduzem a perda, antes de R$ 27 bilhões, para R$ 26,1 bilhões.
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Tabela 9 – Perda de arrecadação versus sistema de compensação, em reais (2015)
Participação
FEX
Municipal
303.030
3.934.146
AC
AL
106.717.954
1.641.949
AM
119.557.400
4.754.149
AP
35.274.969
0
BA
1.065.232.042 14.525.843
CE
155.846.179
35.880
DF
22.615.527
0
ES
1.400.602.345 25.827.263
GO
620.421.632 37.257.383
MA
444.268.525
6.254.186
MG
3.078.812.454 89.617.564
MS
448.845.760 21.202.155
MT
1.547.552.181 105.577.875
PA
1.444.322.755 52.196.771
PB
20.236.538
706.972
PE
159.275.757
0
PI
45.345.182
907.530
PR
2.334.478.961 33.597.184
RJ
2.785.723.194 19.928.805
RN
39.235.617
1.963.845
RO
117.578.104
7.037.063
RR
480.516
141.863
RS
2.307.879.735 43.482.611
SC
1.278.836.388 13.701.675
SE
13.067.900
902.655
SP
7.318.596.907
0
TO
131.239.933
5.935.751
TOTAL 27.045.978.601 487.500.000
UF

Lei Kandir
355.057
3.276.862
3.930.734
1.585.273
14.494.989
6.352.366
0
16.626.951
5.205.417
6.547.327
50.326.178
4.815.138
7.569.398
17.018.474
1.121.258
5.794.042
1.176.443
39.321.999
22.873.620
1.412.351
972.623
149.137
39.173.411
14.006.119
976.914
121.453.044
307.052
386.842.175

Prejuízo dos
Municípios
-3.276.059
-101.799.143
-110.872.517
-33.689.696
-1.036.211.211
-149.457.933
-22.615.527
-1.358.148.131
-577.958.832
-431.467.012
-2.938.868.712
-422.828.467
-1.434.404.908
-1.375.107.509
-18.408.307
-153.481.715
-43.261.209
-2.261.559.779
-2.742.920.769
-35.859.421
-109.568.418
-189.516
-2.225.223.713
-1.251.128.594
-11.188.332
-7.197.143.863
-124.997.130
-26.171.636.426

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, C omércio Exterior e Indústria. Elaboração
Departamento Estudos Técnicos / C NM, 2016

As compensações e o PLS 288/2016
Tramita atualmente no Senado Federal o PLS 288/2016, de autoria do senador Wellington
Fagundes, que tem a intenção de promover mudanças na Lei Kandir. O PLS tem como objetivo primário que cada Estado e seus respectivos Municípios sejam compensados exatamente pela correspondente perda de receita causada pela desoneração das exportações. O segundo objetivo
é unificar as duas compensações das desonerações, FEX e Lei Kandir, em apenas uma, devidamente amparada pela Lei Kandir, reduzindo a insegurança jurídica atual do FEX, que é decidido
anualmente no embate político.
Conforme o texto do projeto, caberá a cada Estado recursos em montante equivalente às
perdas estimadas de sua receita decorrente da não incidência do ICMS sobre produtos primários
e industrializados e dos bens destinados ao ativo permanente. O cálculo desse será estimado a
cada ano pelo Ministério da Fazenda, usando metodologia por eles definida, em conjunto com os
Estados.
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As dotações iniciais destinadas a atender à compensação prevista pela Fazenda serão,
segundo o projeto, estabelecidas pelo orçamento anual da União, conferindo segurança jurídica
quanto ao crédito do recurso. Os recursos serão entregues em 12 parcelas mensais e iguais, no
último dia útil de cada mês, mediante crédito em conta bancária, e servirão primeiramente ao pagamento de eventuais dívidas vencidas e não pagas dos respectivos Entes junto à União, inclusive
de sua administração indireta, e ao ressarcimento à União de despesas decorrentes de eventuais
garantias honradas de operações de crédito externas.
Se o PLS já fosse uma lei em vigor em 2015, os Municípios teriam recebidos R$ 27 bilhões
em compensação pela desoneração do ICMS nas exportações. Esse montante é bem superior ao
total de R$ 874 milhões transferido aos Municípios pela Lei Kandir e pelo FEX.

Conclusão
O sistema de compensação das desonerações do ICMS tinha a boa intenção de não prejudicar as finanças municipais e estaduais, mas foi incapaz de sanar as perdas acumuladas ao longo dos anos pelos Entes subnacionais, correspondendo a menos de 11% das perdas. Deixar de
receber R$ 85 bilhões em dez anos é como perder mais de um ano de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal transferência constitucional e base de sustento da maioria das prefeituras brasileiras.
Além de não ser capaz de cobrir os prejuízos com essa desoneração do imposto estadual,
o sistema de compensações se desprendeu da ideia inicial de repassar montantes de acordo com
a atividade exportadora de cada unidade da Federação e, agora, tem os valores e sua forma de
distribuição definidos no embate político anualmente.
Diante disso, a CNM se preocupa com a manutenção do atual formato de compensação
e com as desonerações que têm prejudicado exclusivamente Estados e Municípios. E, por isso,
apoia a reformulação desse sistema de compensação proposta no PLS 288/2016. É importante
que ocorra a compensação real das perdas, baseando-se no que cada Ente exporta, para diminuir esse desequilíbrio que prejudica principalmente a parte mais pobre da divisão federativa que
são os Municípios.
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O MECANISMO
REDISTRIBUTIVO
DO FUNDEB: PAPEL
EQUALIZADOR DE
RECEITAS E A REDE
MUNICIPAL DE ENSINO

Resumo executivo
Tendo em vista a previsão do fim do Fundeb na virada da década, para balizar futuras discussões de renovação do mecanismo a partir de 2020, a CNM realizou um estudo sobre a importância deste fundo no atual federalismo fiscal que vive o país. O presente trabalho procurou mensurar o impacto do Fundeb dentro da esfera municipal, identificando quantitativamente os efeitos
redistributivos. Entre esses efeitos constatamos a significativa alteração na distribuição da receita
disponível a cada Ente, com implicações tanto na dimensão da rede de ensino, quanto na qualidade da educação ofertada. Além dos efeitos ligados ao setor de educação, identificamos que se
trata de mecanismo com capacidade expressiva de impor maior justiça em nosso federalismo fiscal, na medida em que promove uma redistribuição de recursos no sentido de conferir maior equidade na distribuição de receitas entre os Entes federados.
Demonstramos que o rateio pelos critérios do Fundeb em substituição aos critérios originais
de distribuição de cada receita vinculada é excelente para os Municípios. Existe clara tendência
de transferência de recursos de Estados para Municípios. Apesar de identificarmos um efeito negativo para uma parte dos Municípios muito pequenos, principalmente das regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, em geral o Fundeb oferece uma capacidade redistributiva fantástica, uma vez que
o saldo favorece justamente Entes com menor receita disponível per capita. Consideramos o saldo
como sendo o valor obtido pela diferença entre o retorno e o montante retido em cada receita do
Município. Essa característica redistributiva, junto com a recente ampliação nos saldos adquiridos
pelos Municípios, elevaram o Fundeb ao segundo mecanismos com maior potencial equalizador
dentro de nosso federalismo fiscal, atrás apenas do FPM.
Apesar do papel equalizador desempenhado por essas duas grandes transferências, o alto
grau de concentração das demais receitas, principalmente as transferências estaduais, as arreca-
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dações próprias e royalties minerais e de petróleo, impõem um significativo grau de concentração
das disponibilidades de recursos em favor de municípios mais ricos. Como revela o coeficiente de
Gini de 0,156 para a receita disponível.
É apresentado no trabalho que os Municípios com maior dependência do FPM tiveram em
média os piores crescimentos da receita disponível entre 2010 e 2014. O mesmo ocorreu com os
principais beneficiados no saldo com o Fundeb. O papel equalizador desempenhado por esse saldo ganha mais importância quando observamos que ele exerce um papel complementar ao realizado pelo FPM, na medida em que o primeiro atinge com maior intensidade um grupo distinto daquele de maior dependência do FPM. Essa complementariedade entre os dois fundos potencializa
ainda mais o impacto redistributivo do Fundeb.
Quanto à dimensão da rede de ensino, depois de forte expansão até 2006, enquanto vigorava o Fundef, a partir de 2007 começa um recuo, que coincide com a alteração para o Fundeb.
Chamou a atenção a intensificação desse recuo em 2015. O mecanismo de rateio do fundo foi um
forte incentivador para a expansão da rede, mas as restrições fiscais por que passam os Municípios, principalmente a partir de 2009, vêm impondo um recuo na cobertura da rede. Identificamos
a tendência de os Municípios fiscalmente mais vulneráveis, os mais dependentes do FPM ou do
saldo com o Fundeb, apresentarem reduções mais intensas da cobertura de suas respectivas redes de ensino. Avaliando o impacto do Fundeb sobre a qualidade do ensino, apesar de em média
municípios que mais recebem recursos do Fundo terem piores resultados no Ideb, a tendência geral foi de maior crescimento das notas exatamente neste grupo. Um sinal de que o fundo promove
a homogeneização na qualidade de ensino entre os Municípios.
Por fim, concluímos que a aceleração da retração na cobertura da rede municipal de ensino é consequência da intensificação das restrições fiscais por que passam os municípios brasileiros atualmente. Nesse sentido, ocorre uma lógica perversa na tendência de longo prazo, em que o
agravamento das restrições fiscais impõe uma redução das matrículas oferecidas, que por sua vez
implica queda na participação no Fundeb. Então, além da redução dos recursos que compõem o
Fundeb, do FPM e das demais receitas, ainda temos a redução de participação pela tendência de
redução no número de matrículas.

Importância do Fundeb na receita disponível dos municípios: uma
análise de 2014
O Fundeb representa hoje importante mecanismo redistributivo, inclusive para a esfera municipal. O retorno com o fundo chega a ter um peso maior que a própria vinculação de 20%. Apesar de contribuir ao fundo com apenas uma parte das fontes que compõem a receita disponível,
para os Municípios o peso do retorno do Fundeb na receita disponível chegou a 21,5% em 2014.
Isso porque o retorno com o fundo é superior à contribuição com as receitas próprias. A diferença vem de recursos oriundos de contribuições da União e da vinculação de receitas dos governos
estaduais.
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Para mensurar o saldo de cada esfera com o Fundeb, foi levantado o chamado “perde e
ganha” entre 2000 e 2014, separando o volume de contribuição ao fundo das esferas estadual e
municipal e comparando com os recursos recebidos por cada uma. Nessa análise, ficou evidente
o aumento de saldo dos Municípios em detrimento dos Estados, determinado principalmente pela
dimensão cada vez maior da rede municipal quando avaliada proporcionalmente a rede estadual.
Veja a evolução com o saldo do Fundeb entre o conjunto dos Estados e Municípios.
Gráfico 1 – Evolução do saldo com o Fundeb por esfera (em R$ milhões)

Essa tendência de transferência de recursos de Estados para Municípios se repetiu em cada um dos fundos estaduais em 2014, com maior ou menor intensidade. Desconsiderando a complementação da União, o volume e o peso dos recursos que são transferidos de cada governo
estadual para os Municípios muda muito. Em um extremo, temos o Maranhão e o Rio de Janeiro,
onde tais recursos são, respectivamente, 135% e 128% maiores que a própria contribuição dos
Entes locais ao fundo. São 11 os Estados onde o ganho dos Municípios com o governo estadual
no rateio do Fundeb é superior à contribuição dos Municípios ao Fundo. Em outro extremo estão
os Estados de Minas Gerais e Paraná, com razão de, respetivamente, 19% e 27%, conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1 – Razão na esfera municipal entre os recursos retirados dos Estados e contribuição ao fundo
UF

MA
RJ
AP
SE
PA
AC
CE
AL
RR
PI
ES
AM
BA

valor

UF

1 35% PE
1 28% PB
1 27% RO
1 25% RN
1 25% TO
1 22% MS
1 1 9% GO
1 1 8% SC
1 07% SP
1 05% MT
1 03% RS
88% PR
87% MG

valor

87%
77%
76%
74%
72%
71 %
59%
58%
48%
40%
35%
27%
1 9%
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Considerando ainda a complementação da União, que destina 70% de seus recursos para
os Municípios, vemos que para estes é um excelente negócio o rateio pelos critérios do Fundeb
em substituição aos critérios originais de distribuição de cada receita vinculada. O saldo com o
Fundeb chega a representar 347% do valor retido no Maranhão. Significa que os Municípios deste Estado estão recebendo quatro vezes e meia o valor que contribuíram. Os melhores resultados
estão nos Estados que recebem a complementação da União. O Estado que apresentou o menor
saldo em 2014 foi Minas Gerais, recebendo 20% mais do que contribuiu. Veja na Tabela 2 o ganho
municipal em cada unidade da Federação, ordenado da melhor para a pior situação com o fundo.
Tabela 2 – Ganho dos Municípios com o Fundeb em 2014, incluindo complementação da União
UF

Contribuição da própria receita Retorno em repasse pelos
ao Fundeb
critérios do Fundeb

Saldo com o
Fundeb

Saldo em proporção
da contribuição

MA

887.325.970

3.969.606.918

3.082.280.949

347%

PA

1.041.584.148

4.012.003.456

2.970.419.308

285%

CE

1.274.148.400

3.699.606.144

2.425.457.744

190%

AL

529.570.570

1.509.672.813

980.102.244

185%

PI

572.487.248

1.483.451.423

910.964.175

159%

BA

2.338.624.987

6.058.125.482

3.719.500.495

159%

AM

660.174.826

1.557.011.501

896.836.675

136%

RJ

2.324.208.268

5.362.022.476

3.037.814.208

131%

AP

108.622.751

248.541.889

139.919.137

129%

SE

375.563.787

846.846.398

471.282.612

125%

AC

130.559.384

289.375.524

158.816.140

122%

PE

1.439.294.553

3.132.831.764

1.693.537.211

118%

ES

770.674.875

1.566.899.792

796.224.917

103%

RR

110.015.137

223.390.122

113.374.985

103%

PB

727.976.005

1.379.906.517

651.930.512

90%

RN

534.490.302

954.741.690

420.251.388

79%

RO

302.618.578

523.503.793

220.885.215

73%

TO

317.512.954

548.773.423

231.260.469

73%

MS

627.497.137

1.072.940.979

445.443.842

71%

GO

1.305.041.088

2.075.305.042

770.263.954

59%
58%

SC

1.531.729.312

2.415.616.597

883.887.285

SP

9.564.056.067

14.354.768.456

4.790.712.389

50%

MT

691.294.481

976.374.894

285.080.414

41%

RS

2.578.421.603

3.512.135.970

933.714.367

36%

PR

2.435.896.008

3.104.469.699

668.573.691

27%

MG

4.323.990.075

5.170.720.672

846.730.598

20%

BR

37.503.378.511

70.048.643.432

32.545.264.921

87%

Na esfera estadual, o resultado é praticamente inverso ao municipal, com mudanças em razão da
complementação da União. Veja na Tabela 3 a perda estadual, ordenada da melhor para a pior situação
com o fundo.

58

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

Tabela 3 – Perda dos governos estaduais com o Fundeb em 2014, incluindo complementação da União
UF

Contribuição da própria Retorno em repasse pelos
receita ao Fundeb
critérios do Fundeb

Saldo com o
Fundeb

Saldo em proporção
da contribuição

MG

7.039.871.119

6.231.033.476

(808.837.643)

-11%

PR

4.248.883.247

3.593.330.099

(655.553.148)

-15%

MT

1.512.150.851

1.233.133.968

(279.016.883)

-18%

RS

4.612.958.383

3.712.396.440

(900.561.943)

-20%

AM

1.628.142.368

1.295.108.159

(333.034.209)

-20%

AP

632.995.912

494.719.917

(138.275.995)

-22%

SP

20.217.341.518

15.658.437.230

(4.558.904.288)

-23%

AC

637.355.397

478.529.489

(158.825.909)

-25%

PA

2.329.401.580

1.746.082.073

(583.319.507)

-25%

TO

912.757.093

683.919.685

(228.837.409)

-25%

RO

890.426.983

661.469.856

(228.957.127)

-26%

RR

455.627.940

338.427.600

(117.200.340)

-26%

GO

2.478.702.805

1.714.628.721

(764.074.084)

-31%

SC

2.802.871.189

1.921.306.431

(881.564.758)

-31%

BA

3.998.112.309

2.712.746.692

(1.285.365.617)

-32%

PE

2.954.092.267

1.991.129.291

(962.962.976)

-33%

MS

1.282.233.879

839.126.171

(443.107.709)

-35%

PB

1.382.466.976

885.403.917

(497.063.059)

-36%

RN

1.034.018.109

658.820.292

(375.197.818)

-36%

MA

1.773.727.585

1.110.454.465

(663.273.120)

-37%

PI

1.098.970.598

641.659.380

(457.311.218)

-42%

AL

1.075.277.448

596.193.940

(479.083.508)

-45%

SE

1.022.908.426

551.756.800

(471.151.626)

-46%

ES

1.671.894.537

880.917.053

(790.977.484)

-47%

CE

2.508.236.056

1.316.397.777

(1.191.838.280)

-48%

RJ

5.582.492.806

2.605.798.894

(2.976.693.912)

-53%

BR

75.783.917.381

54.552.927.814

(21.230.989.567)

-28%

Visto que é significativo o saldo dos Entes municipais com o rateio do Fundeb, passemos a
qualificar a distribuição deste saldo horizontalmente na esfera local. Primeiramente, cabe avaliar
o impacto do citado saldo na disponibilidade de recursos, denominada de receita disponível. Em
2014, o saldo total dos Municípios brasileiros com o Fundeb correspondeu a 10% da receita disponível. Ou seja, são recursos adicionais com um importante peso dentro do grupo de receitas constitucionais e legais dos Municípios. Consideramos como receita disponível o somatório das seguintes fontes: Fundo de Participação dos Municípios, cota-parte de ICMS, Lei Kandir, IPI Exportação,
ITR, IPVA, IOF, CIDE, FEX, IPTU, IRRF municipal, ITBI, ISS e Cfem, além de royalties hídricos e de
petróleo e do próprio Fundeb.
O peso do ganho com o Fundeb varia muito tanto regionalmente, quanto por porte populacional do Município. Antes, vamos verificar na primeira parte da Tabela 4 que, quanto maior o Município, menor é o peso que a contribuição ao Fundeb tem no total das receitas. Ou seja, existe um
critério de contribuição para formação do fundo que concentra maior impacto fiscal sobre os Municípios menores. Vemos uma relação linear indicando que a retenção para o fundo foge à justiça fiscal, uma vez que, em regra, os Municípios de menor porte são justamente aqueles com maior fragilidade fiscal. Ainda sobre as contribuições ao fundo, não há grandes divergências entre as regiões
quanto ao peso na receita disponível. Regiões Sul e Centro-Oeste apresentam os maiores valores.
Quando passamos a analisar o peso que o ganho (retorno – contribuição) com o Fundeb
tem na composição das receitas locais, as diferenças regionais são gritantes. As regiões Sul e Sudeste apresentam os menores saldos em proporção da receita, 5,1% e 5,8%, respectivamente.
Isso ocorre em decorrência principalmente de duas razões: da complementação da União ficar
concentrada nas demais regiões e dos governos estaduais terem redes de ensino mais amplas,
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recebendo assim maior fatia do Fundeb nessas regiões. O saldo do conjunto de Municípios da região Norte com o fundo significa impressionantes 21% da receita disponível. É enorme o impacto
redistributivo para as localidades dessa região. Nordeste acompanha com ganho acima da contribuição representando 20% da receita disponível.
Tabela 4 – Peso do saldo municipal com o Fundeb em 2014
Peso da contribuição ao Fundeb na receita disponível
Porte populacional
0 a 5.000 hab
5.001 a 1 0.000 hab
1 0.001 a 20.000 hab
20.001 a 50.000 hab
50.001 a 1 00.000 hab
1 00.001 a 300.000 hab
300.001 a 1 .000.000 hab
acima da 1 .000.000 hab
Total

Norte
Nordeste
1 7,3%
1 6,7%
1 4,1 %
1 4,6%
1 3,5%
1 3,0%
1 1 ,3%
1 2,1 %
9,8%
1 1 ,5%
1 0,7%
1 2,2%
1 3,3%
1 1 ,8%
1 2,1 %
9,8%
1 1 ,8%
1 2,1 %

Sul
Sudeste Centro-Oeste
1 9,8%
1 9,1 %
1 9,2%
1 8,4%
1 7,3%
1 6,6%
1 6,0%
1 5,3%
1 5,9%
1 4,1 %
1 3,8%
1 4,7%
1 3,3%
1 3,0%
1 3,1 %
1 1 ,9%
1 1 ,2%
1 2,5%
1 0,1 %
1 0,1 %
1 0,2%
8,1 %
6,3%
8,7%
1 3,4%
1 0,4%
1 3,5%

Total
1 8,9%
1 6,6%
1 4,5%
1 3,1 %
1 2,3%
1 1 ,5%
1 0,6%
7,3%
1 1 ,5%

Sul
Sudeste Centro-Oeste
-8,9%
-6,1 %
-7,6%
-3,2%
0,4%
0,5%
4,1 %
3,5%
4,8%
6,9%
5,4%
7,4%
1 1 ,4%
6,7%
1 2,6%
1 0,3%
8,3%
1 5,1 %
7,8%
6,4%
1 2,9%
2,6%
5,7%
6,5%
5,1 %
5,8%
7,7%

Total
-4,4%
5,4%
1 3,4%
1 6,5%
1 6,6%
1 1 ,6%
7,3%
5,2%
1 0,0%

Peso do saldo do Fundeb na receita disponível
Porte populacional
0 a 5.000 hab
5.001 a 1 0.000 hab
1 0.001 a 20.000 hab
20.001 a 50.000 hab
50.001 a 1 00.000 hab
1 00.001 a 300.000 hab
300.001 a 1 .000.000 hab
acima da 1 .000.000 hab
Total

Norte
Nordeste
2,7%
8,5%
1 7,9%
1 9,1 %
24,0%
25,3%
32,5%
29,3%
36,8%
27,2%
21 ,3%
1 9,4%
7,1 %
8,5%
5,8%
3,8%
21 ,0%
1 9,9%

Considerando a dimensão populacional dos Municípios, vemos que o saldo com o Fundeb
representa maior porção da receita nos Municípios de tamanho médio. Municípios tradicionalmente com extrema dependência de recursos de Fundo de Participação do Municípios, principalmente até 5 mil habitantes, têm resultados inclusive negativos com o Fundeb. Isso ocorre porque a retenção de 20% sobre o FPM do Município implica em perda maior que o retorno decorrente das
matrículas na rede de ensino.
Mas o enfraquecimento do FPM nos últimos anos é tão agudo que, mantida esta tendência,
logo teremos o Fundeb assumindo o protagonismo redistributivo. Vemos claramente no Gráfico 2
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que os Municípios com maior dependência do FPM tiveram em média os piores crescimentos da
receita disponível entre 2010 e 2014.
Gráfico 3 – Relação entre nível de receita disponível e resultado com o Fundeb

Apesar do efeito negativo para uma parte dos Municípios muito pequenos, principalmente
das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em geral o Fundeb oferece uma capacidade redistributiva fantástica, uma vez que o saldo favorece justamente Entes com menor receita disponível per
capita. Essa relação inversa entre o saldo com o fundo per capita e receita disponível per capita
é evidente na distribuição dos Municípios no Gráfico 3. Temos uma forte correlação negativa de
-0,76 entre essas duas dimensões. Apesar da forte correlação média, a situação muda muito de
Estado para Estado. Por essa razão apresentamos na Tabela 5 os coeficientes de correlação dentro de cada um dos 26 fundos estaduais.
Tabela 5 – Correção entre receita disponível e saldo do Fundeb
Tabela 5 : Correlação entre receita
dispinível e saldo do Fundeb
coeficiente
UF
PR
-0,990
BA
-0,951
RS
-0,829
SC
-0,821
MG
-0,81 0
GO
-0,779
RO
-0,740
MT
-0,707
MS
-0,628
RJ
-0,600
SP
-0,592
RN
-0,507
TO
-0,477
PB
-0,468
PI
-0,321
SE
-0,238
PE
-0,1 47
ES
-0,1 32
AP
-0,054
CE
-0,046
PA
-0,031
RR
0,028
AL
0,1 1 7
AM
0,288
MA
0,420
AC
0,797
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Com resultado oposto à média, cinco Estados têm a distribuição do saldo em relação direta
com a dimensão da receita per capita. Com resultado bem significativo nesse sentido oposto estão
o Acre, que acreditamos ser em razão do reduzido universo de Municípios, e o Maranhão, Estado
onde ocorre a maior complementação da União e, quando considerada em termos per capita, disparada maior complementação.
É evidente também no Gráfico 3 que Entes com as menores receitas per capita apresentam maior peso do saldo com o Fundeb em suas receitas. Essa característica no rateio, junto com
a recente ampliação nos saldos obtidos, elevam o Fundeb ao segundo mecanismo com maior potencial equalizador dentro de nosso federalismo fiscal – ficando, em 2014, atrás apenas do FPM
como maior transferência com efeito fiscal equalizador de receitas. Esse potencial redistributivo
em favor de Entes com menor receita disponível ganhou força com a recente ampliação do resultado dos Municípios com o fundo. Mas, como veremos adiante, esse processo, que foi garantido
pela ampliação da rede municipal em relação à estadual, a partir principalmente de 2015 começa
a sofrer uma inversão. Veremos que ocorreu uma significativa redução da rede em 2015, consequência do agravamento dramático das restrições fiscais impostas à maior parte das localidades.
Antes vamos investigar melhor as características de cada uma das principais receitas que compõem nosso agregado disponível, a fim de visualizar o citado potencial equalizador presente tanto no FPM quanto no Fundeb.

Federalismo fiscal na esfera municipal e comparação entre o papel
equalizador do FPM e do Fundeb em 2014
Um exercício para avaliar a distribuição das principais receitas dentro da esfera municipal,
tanto de transferências quando de arrecadação própria, é o cálculo do equivalente para os municípios do coeficiente de Gini. Esse indicador evidência o grau de concentração das receitas. Esta
estatística varia de 1 a -1. Quando o valor é próximo de zero significa uma distribuição igualitária.
Quando o valor é negativo, quanto mais próximo de -1, maior é a desigualdade na distribuição em
favor dos Municípios mais pobres, mensurado pelo tamanho dos respectivos PIBs. E quando positivo, quanto maior, mais desigual é a distribuição em favor de Municípios mais ricos. Essas estatísticas são um reflexo das curvas de Lorenz que apresentamos nos gráficos 4 a 6, adiante.
Na Tabela 6 ordenamos as receitas do menor para o maior coeficiente de Gini no ano de
2014. No caso do Fundeb, consideramos para o cálculo o retorno total de cada Ente com o fundo,
neste caso diverge do saldo, em que seria descontada a respectiva contribuição.
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Tabela Grau
6 – Grau
de concentração
das receitas
municipais
em 2014
de Concentração
das Receitas
Municipais
em 2014:
Receita

Coeficiente de GINI

IOF

-0,368

FPM

-0,224

Fundeb

-0,096

CIDE

-0,084

Royalties hidricos

0,027

ITR (STN + FIMBRA)

0,133

FEX

0,230

ICMS

0,285

Lei Kandir

0,299

IPI - Exp

0,305

IRRF - municipal

0,333

IPVA

0,351

ITBI

0,396

Royalties petróleo

0,443

IPTU

0,466

ISS

0,477

CFEM

0,623

Receita disponível

0,156

Vemos que são apenas quatro receitas com algum potencial redistributivo, por apresentarem coeficientes negativos. Com o menor coeficiente, em primeiro lugar está o IOF, mas com insignificante papel equalizador, uma vez que representa um volume de recursos muito reduzido.
Esse é o caso também da Cide, apesar do coeficiente negativo. Sendo assim, por representar volume expressivo de recurso dentro da disponibilidade de receita, com o maior potencial de equalização, ou seja, distribuindo mais para Entes com menor disponibilidade, está o FPM. Esse apresenta coeficiente -0,224 e, como mediremos adiante, tem enorme efeito em reduzir a concentração
da disponibilidade final de recursos, garantindo o resultado de 0,156 para o coeficiente da receita
disponível. Como ficará evidente em simulações que faremos a seguir, o Fundeb também cumpre
importante papel equalizador, contribuindo fortemente para reduzir a concentração no resultado
final das disponibilidades.
Apesar do papel equalizador desempenhado por essas duas grandes transferências, o alto grau de concentração das demais receitas, principalmente de transferências estaduais, de arrecadações próprias e de royalties minerais e de petróleo, impõe um grau de concentração ainda
alto para as disponibilidades finais de recursos dentro da esfera. Acompanhe a seguir as curvas
de Lorenz para cada uma das receitas municipais. Quanto mais próxima a curva está da linha vermelha divisória, mais próximo estaremos de uma divisão igualitária, como é o caso dos royalties
hídricos. Quando a curva está a cima dessa linha, significa uma desigualdade na distribuição em
favor de Entes mais pobres, caso do FPM, da Cide e do IOF no grupo de receitas do Gráfico 4.
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Gráfico 4 – Concentração de transferências da União

Quando a curva se encontra abaixo da reta divisória, significa que a distribuição ocorre em
favor dos Municípios de maior PIB, ajudando a concentrar recursos nos Entes em melhores condições. Acima temos duas das piores transferências nesse sentido, royalties do petróleo e royalties minerais. Com exceção do Fundeb, esse também é o caso de todas as receitas representas
no Gráfico 5. São receitas que utilizam os critérios estaduais de distribuição, notadamente o coeficiente de ICMS. Esse critério privilegia as municipalidades com maior PIB, uma vez que é reflexo
do chamado valor adicionado fiscal. Junto com os royalties e as receitas próprias, esses critérios
são os principais responsáveis pela injustiça fiscal na repartição das disponibilidades na esfera
municipal.
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Gráfico 5 – Concentração de transferências estaduais e federais

No Gráfico 6 vemos as curvas representativas das receitas próprias, todas altamente concentradas em favor das municipalidades mais ricas. A base tributária constitucionalmente atribuída para a arrecadação própria dos Municípios é altamente relacionada a grandes centros urbanos, e esta característica implica esta concentração. Tanto a base de serviços, fonte da principal
receita (ISS), quanto o valor de imóveis urbanos, fonte da segunda maior arrecadação própria (IPTU), são soluções de arrecadação para grandes centros urbanos. De forma que municípios fora
desse perfil ficam necessariamente com uma deteriorada base tributária para arrecadação própria. Por isso, a maioria está extremamente dependente do FPM.
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Gráfico 6 – Concentração de receitas próprias e do total disponível
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Simulação da Receita Disponível: Identificando o potencial
equalizador do Fundeb
Passemos agora a mensurar o potencial equalizador tanto do Fundeb, quanto do FPM. Para tanto, simulamos o resultado final para a receita disponível caso não existisse o Fundeb. Depois
calculamos o Gini desse resultado, chegando ao coeficiente de 0,206. Ou seja, a presença do fundo garante a redução da concentração final na esfera municipal de 0,206 para 0,156. Um impacto
muito significativo, como é visualmente evidente nas curvas apresentadas no Gráfico 6.
Como exercício, o mesmo foi realizado com o FPM. Constatamos que sem esse principal
mecanismo equalizador, a distribuição final na esfera teria um coeficiente de concentração muito superior, de 0,249. A lógica de partição federativa estaria fortemente em favor de locais menos
necessitados. Por fim, caso não existissem essas duas transferências realizando um papel paliativo na concentração de receitas, estaríamos na impressionante situação de coeficiente de geral
de 0,366.
Tabela 7 – Grau de concentração das receitas disponíveis simuladas em 2014
Grau de concentração da Receitas Disponível Simulada em 2014:
Receita disponível
Total
sem Fundeb

Coeficiente de GINI
0,156
0,206

sem FPM

0,249

sem Fundeb e FPM

0,366

Gráfico 7 – Concentração das receitas disponíveis simuladas
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O papel equalizador desempenhado pelo saldo do Fundeb ganha mais importância quando observamos que ele exerce um papel complementar ao realizado pelo FPM, na medida em
que o primeiro atinge com maior intensidade um grupo distinto daquele de maior dependência do
FPM. Os principais beneficiados pelo resultado com o Fundeb são não apenas aqueles com menores receitas disponíveis, como também Entes distintos dos principais beneficiados pelo FPM. A
correlação negativa apresentada na figura da esquerda do Gráfico 8 é significativa, com valor de
-0,31. Essa complementariedade entre os dois fundos potencializa ainda mais o impacto redistributivo do Fundeb.
Gráfico 8 – Relação entre dependência do FPM e peso do saldo com o Fundeb

O quadro na rede de ensino
Em primeiro lugar, vamos observar a evolução da cobertura da rede municipal de ensino
nos últimos anos. Vemos forte expansão até 2006, enquanto vigorava o Fundef. A partir de 2007,
fica evidente um recuo, que coincide com a alteração para o Fundeb. Chama a atenção a intensificação desse recuo em 2015. O mecanismo de rateio do fundo foi um forte incentivador para a
expansão da rede, mas as restrições fiscais por que passam os municípios, principalmente a partir de 2009, vêm impondo um recuo na cobertura. Salta aos olhos a intensificação deste processo
em 2015. No Gráfico 8, vemos um recuo nos Municípios de quase todos os portes populacionais,
um indicativo de que as debilidades fiscais não estão mais restritas apenas aos Entes mais dependentes do FPM.
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Gráfico 9 – Evolução das matrículas da rede municipal de ensino

Existe uma relação entre a redução de matrículas pelos Municípios e a dependência do
FPM, apesar das causas de queda serem mais amplas. No Gráfico 9, representamos a relação entre o crescimento da rede entre 2010 e 2014 e o grau de dependência do FPM em 2014. É nítida a
relação inversa, com a tendência de que os Municípios mais dependentes do FPM terem apresentado maiores reduções de cobertura no período. Em média, o grupo de Municípios em que o FPM
representa menos de 40% da disponível não apresentou redução, enquanto que o grupo mais dependente, acima de 40% da disponível, apresentou uma redução média de 4% no número de matrículas. O dado de correlação resume bem a tendência no Gráfico 10, sendo o coeficiente negativo entre estas variáveis de -0,11.
Apesar de a relação ser claramente negativa, o valor baixo do coeficiente de correlação
significa que o mau desempenho do FPM é apenas um componente na explicação da tendência
de queda na rede de ensino. Mas começa a ficar claro que as restrições fiscais por que que passam os Municípios são determinantes para a inversão no processo histórico de expansão.
Gráfico 10 – Relação do crescimento das matrículas entre 2010 e 2014 com a dependência do FPM
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Um segundo fator que pode ser avaliado como determinante da dinâmica das matrículas é
o resultado com o Fundeb de cada Ente. Com essa variável identificamos uma correlação negativa na mesma dimensão do FPM, coeficiente de -0,12, seja mensurando pelo peso que o saldo
tem nas disponibilidades, seja pelo saldo per capita. Municípios onde o resultado com o Fundeb
é mais importante na composição da receita apresentaram maior redução das matrículas. Podemos até falar que Municípios com maior dependência do Fundeb para financiar sua rede reduziram mais a cobertura no período. Isso porque o nível de recursos no fundo é reflexo direto do enfraquecimento da arrecadação dos últimos anos. Veja no Gráfico 11 a distribuição das taxas de
crescimento das matrículas, ordenados os Municípios por importância do saldo com o Fundeb.
Gráfico 11 – Relação entre redução de matrículas e saldo do Fundeb

Além do impacto na dimensão da rede, também procuramos evidência estatística da relação do saldo com a qualidade de ensino. Para isso utilizamos o dado de melhora do Ideb. Apesar de destinar maior quantidade de recurso aos Municípios com menor receita, o Fundeb não incentiva a qualidade. Pelo contrário, ao estimular uma competição pela ampliação da rede, premia
apenas a quantidade. Em média, Municípios que mais recebem recursos do Fundeb têm menores
resultados no Ideb, existe uma forte correlação negativa, coeficiente de -0,52 entre o saldo do Fundeb e nota do Ideb. Antes de considerarmos esse fato como uma deficiência do fundo, devemos
lembrar que mais recurso amplia a capacidade financeira do Ente de melhorar seu indicador. E,
como veremos, é exatamente isso que está acontecendo, mesmo porque Municípios com maior
gasto por aluno têm, em média, melhor resultado no Ideb, fato que é captado pela correlação positiva, coeficiente de 0,58 entre Ideb e gasto por aluno. É um indicativo de que maior volume de
recursos está associado a maior nota de Ideb.
Tendo em vista que mais importante que o nível da nota de Ideb é a evolução desta nota,
criamos um indicador para captar esta tendência. Calculamos para cada Município o crescimento
entre a nota média nos anos de 2005 e 2007 e a nota média nos anos de 2011 e 2013. Optamos
por utilizar médias para minimizar alterações de notas relacionadas a mudanças no perfil da avaliação. Na Tabela 8, apresentamos o crescimento médio por porte populacional e região. A tendência geral foi de maior crescimento das notas nos Municípios que apresentam os menores ní-
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veis. Um sinal de que cresce a homogeneização na qualidade de ensino entre os Municípios. As
regiões Sul e Sudeste, que têm os melhores resultados de Ideb, apresentaram os menores crescimento das notas, enquanto as regiões Norte e Nordeste, tradicionalmente com os piores resultados, apresentaram os maiores crescimentos. Vale ressaltar também que em média os Municípios
menores apresentaram melhora mais significativa no indicador.
Tabela 8 – Resultado de crescimento no Ideb por região e porte populacional
Crescimento nas médias do IDEB
Porte populacional
0 a 5.000 hab
5.001 a 1 0.000 hab
1 0.001 a 20.000 hab
20.001 a 50.000 hab
50.001 a 1 00.000 hab
1 00.001 a 300.000 hab
300.001 a 1 .000.000 hab
acima da 1 .000.000 hab
Total

Norte Nordeste
26,9%
33,3%
31 ,7%
34,2%
34,5%
34,9%
37,7%
34,7%
36,6%
33,3%
32,3%
29,2%
23,1 %
23,8%
28,4%
20,0%
33,4%
34,1 %

Sul
Sudeste Centro-Oeste
23,8%
32,0%
30,0%
24,6%
30,4%
34,2%
24,7%
27,1 %
32,8%
25,1 %
25,5%
31 ,9%
26,0%
23,2%
33,4%
23,3%
20,5%
26,5%
25,0%
1 8,4%
25,7%
1 9,1 %
1 8,9%
32,1 %
24,5%
27,5%
32,0%

Total
29,2%
30,4%
30,3%
30,1 %
28,6%
23,6%
21 ,1 %
21 ,1 %
29,4%

Vemos no Gráfico 12 a tendência de que Municípios com maiores saldos com o Fundeb por
vaga ofertada tiveram maior avanço na qualidade. Existe uma correlação positiva nesse sentido.
Gráfico 12 – Relação entre melhora na qualidade e saldo com o Fundeb

Para encerrarmos nosso trabalho, uma última avaliação interessante é sobre o volume total
de recursos que cada Município aplica no setor de educação, considerando inclusive aqueles de
fontes fora do Fundeb. Podemos observar no Gráfico 13 que, apesar da tendência recente de redução na dimensão da rede, o conjunto dos Municípios tem aplicado um montante total de recursos que cresce exponencialmente. No gráfico fica nítido que ouve uma ampliação da receita de
transferências voluntárias de outras esferas, chamada de receita externa, mas o maior volume de
gasto é financiado com recursos próprios dos Municípios.
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Bilhões

Gráfico 13 – Evolução da despesa total em educação
1 40
1 20
1 00
80
60
40
20

Rec Externa - Educação

201 4

201 3

201 2

201 1

201 0

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Gasto Próprio - Educação

Um último exercício que podemos fazer é avaliar a relação entre o peso da receita externa
no gasto total do setor e a importância nas respectivas receitas disponíveis do saldo conseguido
com o Fundeb. Com essa intenção, o Gráfico 14 expressa a tendência em que Entes com menor
dependência ao resultado com o fundo utilizam proporcionalmente mais receita externa para realizar seus gastos. A correlação negativa é de -0,24.
Gráfico 14 – Relação entre o peso da receita externa no gasto e peso do saldo com o Fundeb

Conclusão
Vimos que o Fundeb apresenta significativo efeito redistributivo, com importante alteração
na distribuição final da receita entre os Municípios, com implicações tanto na dimensão da rede de
ensino, quanto na qualidade da educação ofertada. Além dos efeitos ligados ao setor de educação, identificamos que se trata de mecanismo com capacidade expressiva de impor mais justiça
em nosso federalismo fiscal, na medida em que promove uma redistribuição de recursos no sentido de conferir maior equidade na distribuição de receitas entre os Entes federados.
Concluímos que existe clara tendência de transferência de recursos de Estados para Municípios. O Fundeb oferece uma capacidade redistributiva fantástica, uma vez que o saldo favorece
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justamente Entes com menor receita disponível per capita. Essa característica, junto com a recente ampliação nos saldos obtidos, elevam o Fundeb ao segundo mecanismo com maior potencial
equalizador dentro de nosso federalismo fiscal, atrás apenas do FPM.
Foi apresentado que os Municípios com maior dependência do FPM tiveram em média os
piores crescimentos da receita disponível entre 2010 e 2014. O mesmo ocorreu com os principais
beneficiados no saldo com o Fundeb. O papel equalizador desempenhado por esse saldo ganha
mais importância quando observamos que ele exerce um papel complementar ao realizado pelo
FPM, na medida em que o primeiro atinge com maior intensidade um grupo distinto daquele de
maior dependência do FPM. Essa complementariedade entre os dois fundos potencializa ainda
mais o impacto redistributivo do Fundeb.
Quanto à dimensão da rede de ensino, ao mesmo tempo em que concluímos que o mecanismo de rateio do fundo foi um forte incentivador para a expansão da rede, ressaltamos que as
restrições fiscais por que passam os Municípios, principalmente a partir de 2009, vêm impondo um
recuo na cobertura da rede. Ocorreu uma tendência de os Municípios mais dependentes do FPM,
bem como aqueles mais dependentes dos saldos com o Fundeb, apresentarem reduções da cobertura mais intensas no período analisado. Já avaliando o impacto do Fundeb sobre a qualidade
do ensino, apesar de em média Municípios que mais recebem recursos do Fundeb terem piores
resultados no Ideb, a tendência geral foi de maior crescimento das notas nos Municípios que obtêm maiores saldos com o Fundeb por vaga ofertada. Um sinal de que o fundo promove a homogeneização na qualidade de ensino entre os Municípios.
Apesar da tendência recente de redução na dimensão da rede, bem como do enfraquecimento do FPM e, mais recentemente, do conjunto de receitas que compõem o Fundeb, os Municípios tem aplicado um montante de recursos no setor que cresce exponencialmente. A maior parte
desse crescimento foi financiado com recursos próprios, mas houve aumento do volume de receitas externas, transferências voluntárias das demais esferas, sendo que utilizam proporcionalmente
mais receita externa para realizar seus gastos Entes com menor dependência ao resultado com o
fundo. Por fim, concluímos que a aceleração da retração na cobertura da rede municipal de ensino é consequência da intensificação das restrições fiscais por que passam os municípios brasileiros atualmente. Nesse sentido, ocorre uma lógica perversa na tendência de longo prazo, em que
o agravamento das restrições fiscais impõe uma redução das matrículas oferecidas, que por sua
vez implica em uma queda da participação no Fundeb. Então, além da redução dos recursos que
compõem o Fundeb, do FPM e demais receitas, ainda temos a redução de participação pela tendência de redução no número de matrículas.
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6

EXPANSÃO DAS CRECHES
COM INVESTIMENTOS DO
PAC, O DÉFICIT DE VAGAS
E O CUSTEIO A CARGO DOS
MUNICÍPIOS

Expansão da rede e o déficit de vagas nas creches
Ao longo dos últimos anos, a oferta de vagas em creches tem crescido de forma expressiva no Brasil – mais que dobrou em uma década. De 2002 a 2015, as vagas acumularam 164% de
crescimento, passando de 1,15 milhão para 3 milhões. A rede municipal responde pela maioria
dessas vagas, 63,4% em 2015. Esse crescimento vertiginoso observado na rede municipal continuou mesmo após as dificuldades fiscais dos Municípios iniciadas em 2009 e agravadas a partir
de 2012. Isso ocorreu porque, a despeito das restrições fiscais das localidades, o governo federal
empreendeu um amplo programa de construção de novos estabelecimentos para serem custeados pelas prefeituras. Veja evolução das matrículas no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Evolução das matrículas em creches – todas as redes

Evolução das matrículas em Creches - Todas as Redes
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Fonte: Sinopse Estatística/Inep (série histórica 2002 a 2015).
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3.049

Vale ressaltar que, mesmo com essa expansão, atingindo hoje 3 milhões de matrículas, ainda é significativo o déficit de vagas. Considerando a meta de termos no Brasil, dentro das instituições, 50% das crianças em idade de creche (de 0 a 3 anos), e como em 2015 a população total
nesta faixa de idade foi de 10,5 milhões, o déficit de matrículas para atingir a meta ainda é de 2,2
milhões. Como observamos na Tabela 1, o déficit é menor que o número de matrículas existentes,
mas ainda faltam 42,7% da meta a serem criadas.

Tab 1 - Cobertura da população em idade de 0 a 3 anos:
Item
Crianças de 0 a 3 anos

Qtd
10.551.175

Matrículas creche (todas as redes)

3.021.490

Déficit (Meta PNE 50% pop.)

2.254.098

em %

42,7%

No Anexo 1, podemos observar a situação de déficit de vagas nessa etapa de ensino por
unidade da Federação. Observamos que os Estados estão em situações muito distintas. Em Santa Catarina, verificamos a menor distância para atingir a meta de 50%, faltando apenas 4,2% de
novas matrículas, seguida por São Paulo, com 6,3%. No outro extremo, o Estado do Amapá apresenta o maior déficit, com necessidade de mais 86,7% de vagas. Significa que esse Estado terá
de aumentar em quase nove vezes o número atual de matrículas. Em situação semelhante estão o
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Acre, todos com déficit acima de 70%.

PAC 2 e o custeio de novas vagas
O governo federal, por iniciativa da ex-presidente Dilma, anunciou e implementou no contexto do PAC um conjunto de investimentos em novos estabelecimentos destinados a ampliar a rede municipal de creches brasileiras. De acordo com os dados disponíveis em março de 2016 no
portal do PAC, estavam em andamento 4.333 novos estabelecimentos de creches, além de outras
376 estarem conclusas para iniciarem a operação. Outras 499 unidades estavam em fases iniciais
de licitação e contratação. No total, eram 5.208 novas unidades.
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Tab 2 - Andamento dos processos de construção de creches no PAC, em março de 201 5:
situação

Nº de estabelecimentos

Proporção

Em obras

2.299

44,1%

Concluído

376

7,2%

2.034

39,1%

497

9,5%

2

0,0%

5.208

100,0%

Ação preparatória
Em licitação de obra
Em contratação
Total

Avaliando a distribuição das novas unidades construídas no PAC, chama atenção a inadequada distribuição geográfica, uma vez que os Estados mais beneficiados foram principalmente
aqueles com o menor déficit. No Anexo 2, observamos que Estados com a maior carência estão
entre os contemplados com o menor número de unidades, à exceção do Amazonas e Pará. Então
uma primeira crítica à política centralizada de enfrentamento ao déficit de creches é a miopia por
parte da União na distribuição das novas unidades.
A CNM realizou um amplo levantamento no intuito de avaliar a capacidade de oferta que os
novos estabelecimentos de educação infantil podem oferecer à sociedade, bem como determinar
o efetivo custo de operação destes estabelecimentos.
Para mensurar as vagas referentes aos novos investimentos, a CNM considerou a capacidade máxima dos prédios de dimensões predefinidas (projetos padrão tipos B e C, bem como projetos convencionais 1 e 2) e para os projetos adaptados às realidades locais (tipos A), utilizamos
a ocupação média das creches atuais em cada Estado.
O custo anual de manutenção do aluno na creche utilizado para o cálculo foi estabelecido
por pesquisa da CNM, em valores regionais, a partir de dados coletados em 16 Estados de todas
as regiões. Na Tabela 3 apresentamos os custos por aluno/ano, em valores atualizados para o ano
de 2015, bem como o valor aluno ano do Fundeb estimado para o ano de 2015.
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Tabela 3 – Custo por aluno/ano por unidade federativa
Valor aluno ano 201 5 estimado Fundeb
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA

Creche
Creche
Parcial
Integral
2.862
3.721
2.545
3.309
2.545
3.309
3.461
4.499
2.545
3.309
2.545
3.309
2.930
3.809
3.049
3.963
2.545
3.309
2.673
3.475
3.058
3.975
2.708
3.520
2.545
3.309

Custo aluno CNM
(por região)
Creche
Creche
UF
Parcial
Integral
2.903
5.01 4 PB
2.41 2
4.1 66 PE
2.903
5.01 4 PI
2.903
5.01 4 PR
2.41 2
4.1 66 RJ
2.41 2
4.1 66 RN
4.91 5
8.490 RO
4.71 0
8.1 36 RR
2.41 2
4.1 66 RS
4.91 5
8.490 SC
4.71 0
8.1 36 SE
4.71 0
8.1 36 SP
2.903
5.01 4 TO

Valor aluno ano 201 5 estimado Fundeb
Creche
Creche
Parcial
Integral
2.545
3.309
2.545
3.309
2.545
3.309
2.794
3.632
2.925
3.803
2.607
3.389
2.794
3.632
4.090
5.31 7
3.403
4.424
3.1 93
4.1 51
3.01 0
3.91 3
3.391
4.408
3.1 86
4.1 42

Custo aluno CNM
(por região)
Creche
Parcial
2.41 2
2.41 2
2.41 2
4.993
4.91 5
2.41 2
2.903
2.903
4.993
4.993
2.41 2
4.91 5
2.903

Creche
Integral
4.1 66
4.1 66
4.1 66
8.623
8.490
4.1 66
5.01 4
5.01 4
8.623
8.623
4.1 66
8.490
5.01 4

Considerando o total de estabelecimentos conveniados, inclusive aqueles cujas obras ainda não foram iniciadas, que somam 5.208 unidades em todo o Brasil, o número adicional de vagas
estimado é de 1.240.590, correspondendo a 55% do déficit atual. Ou seja, os novos estabelecimentos municipais têm o potencial de eliminar 55% da carência de vagas nessa etapa de ensino.
O problema está na má distribuição das novas vagas no território.
Levando em conta que as novas matrículas serão oferecidas entre creche integral e creche
parcial na mesma proporção da oferta atual, o custo anual de manutenção das novas matrículas
será de R$ 6,5 bilhões, assumidos inteiramente pelos orçamentos municipais.
Tab 3 - Balanço dos novos estabelecimentos em construção no PAC :
item
Tipo A - Nº matrículas médio
Tipo B - Máximo 240 Matr.
Tipo C - Máximo de 120 Matr.

valor
263
1.953
760

Projeto 1 Conv. - max 376

1.272

Projeto 2 Conv. - max 188

960

Total de novos estabelecimantos

5.208

Oferta máxima de vagas - PAC 2

1.240.590

Percentual do déficit coberto

55,0%

Custo de manutenção das novas vagas (*)

R$ 6.481.241.681

Valor que seria repassado pelo FUNDEB - base estimado 2015 (**)

R$ 4.040.034.972

diferença de custo financiada fora do Fundeb

R$ 2.441.206.708

* Considerando que as novas ofertas serão divididas entre creche integral e parcial na proporção
atual.
** Calculado com base no valor estadual do aluno ano do Fundeb 2014 creche integral e parcial.
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Tomando com referência o valor por aluno/ano do Fundeb 2015, como já sabemos superestimado, as novas vagas exigirão a retirada de cerca de R$ 4 bilhões do Fundeb para o seu financiamento, valor que será subtraído das demais etapas da educação básica. Os Municípios terão
ainda que aplicar anualmente mais R$ 2,4 bilhões em recursos de outras fontes que não o Fundeb.
No Anexo 3, observamos que a oferta de vagas entre os Estados não segue uma lógica de
redução do déficit apresentado em cada unidade federada. Fica evidente a péssima distribuição
das novas vagas quando analisamos o caso de Santa Catarina. Nesse Estado, o número de novas vagas é 4,4 vezes maior que o déficit atual. Significa que se criam muito mais vagas do que a
própria população de 0 a 3 anos no Estado, ou seja, são mais novas vagas que o total de crianças
ainda fora das creches. Esse não chega a ser o caso em São Paulo, mas as novas vagas superam
o déficit do Estado. No outro extremo temos o Rio de Janeiro, onde as matrículas sendo criadas
atendem a apenas 25% do déficit.

Déficit residual após empreendimentos do PAC em andamento
Para atingir a meta de 50% de crianças com até 3 anos em creche, além dos 5.208 estabelecimentos de educação infantil e das 1.240 mil matrículas em creche ofertadas no âmbito do
PAC, estimamos que ainda faltarão 4.361 unidades, correspondentes a 1 milhão de outras vagas.
Na Tabela 5, verifica-se que o custo anual para os Municípios de manutenção desses estabelecimentos soma R$ 4,3 bilhões. Caso tivesse ocorrido maior racionalidade na distribuição das unidades do PAC entre as unidades federadas, o déficit residual seria muito menor.

Tab 4 - Déficit residual descontando potêncial do PAC :
item
Déficit residual de matrículas

valor
1.013.507

em % do total da meta

19,2%

Nº estimado de novos estabelecimentos necessários

4.361

Custo de zerar o défict residual (*)

R$ 4.585.078.506

Valor que seria repassado pelo FUNDEB - base 2014 (**)

R$ 3.109.803.108

diferença de custo financiada fora do Fundeb

R$ 1.475.275.398

Após a conclusão dos investimentos já celebrados no PAC, os Estados que permanecem
com os maiores déficits em percentual serão Amapá (61%), Amazonas (54,8%), Pará (48,6%),
Sergipe (45,2%) e Roraima (44,9%). Na outra ponta temos os citados Santa Catarina e São Paulo.
O total do custeio para as prefeituras de todas as vagas adicionais necessárias para atingir
a meta de 50% das crianças com até 3 anos em creches, incluindo as unidades em andamento
no PAC, é de mais de R$ 11 bilhões por ano. Fica evidente que os Municípios brasileiros não terão
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condições de custear este valor, que representa 16% do que é distribuído pelo FPM anualmente.
Vale lembrar que se trata do custeio de uma parte de apenas uma das etapas de educação escolar, cuja competência é municipal.

Anexo 1 - Cobertura da população em idade de 0 a 3 anos:
UF

Crianças de
0 a 3 anos

Matrículas creches
Déficit
em % do total
(todas as redes)
(Meta PNE 50% pop.)
da meta

AC

61 .91 4

8.958

21 .999

71 ,1 %

AL

203.1 1 7

34.592

66.966

65,9%

AM

302.794

24.070

1 27.327

84,1 %

AP

56.91 6

3.789

24.669

86,7%

BA

771 .864

1 42.059

243.873

63,2%

CE

477.781

1 45.842

93.048

39,0%

ES

1 95.570

69.775

28.01 0

28,6%

GO

356.1 46

68.923

1 09.1 50

61 ,3%

MA

467.338

98.925

1 34.744

57,7%

MG

988.353

267.542

226.635

45,9%

MS

1 55.040

51 .988

25.532

32,9%

MT

202.1 91

52.841

48.254

47,7%

PA

558.481

58.1 66

221 .074

79,2%

PB

21 8.979

44.01 5

65.475

59,8%

PE

536.654

93.040

1 75.287

65,3%

PI

1 77.71 2

38.971

49.885

56,1 %

PR

558.344

1 83.21 3

95.959

34,4%

RJ

787.61 5

223.492

1 70.31 6

43,2%

RN

1 76.537

54.1 08

34.1 60

38,7%

RO

1 03.277

1 1 .41 7

40.221

77,9%

RR

40.708

5.456

1 4.898

73,2%

RS

51 9.429

1 68.793

90.922

35,0%

SC

329.366

1 57.81 5

6.868

4,2%

SE

1 31 .736

1 7.886

47.982

72,8%

SP

2.082.278

975.1 52

65.987

6,3%

TO

91 .035

20.662

24.856

54,6%

1 0.551 .1 75

3.021 .490

2.254.098

42,7%

Total
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Anexo 2 - Andamento dos processos de construção de creches no PAC em março 201 6:
UF

80

Em obras

Concluído

Ação preparatória

Em licitação de obra Em contratação

Total

AC

12

2

25

4

-

43

AL

70

9

36

10

-

1 25

AM

1 00

4

64

18

-

1 86

AP

15

12

1

-

28

BA

262

32

1 47

17

-

458

CE

1 00

12

1 56

23

-

291

-

ES

39

11

32

3

-

85

GO

113

18

97

27

-

255

MA

1 39

12

1 43

32

-

326

MG

1 48

51

244

99

MS

45

5

14

11

-

1

543
75

MT

50

7

42

10

-

1 09

PA

240

25

86

22

-

373

PB

80

16

47

11

-

1 54

PE

1 36

12

111

23

-

282

PI

60

2

43

37

-

1 42

PR

82

46

117

28

-

RJ

1 22

1

88

21

RN

28

6

37

12

-

83

RO

14

3

47

7

-

71

RR

18

2

4

-

24

RS

1 56

23

1 04

16

-

299

SC

36

18

44

22

-

1 20

-

273
1

233

SE

32

1

32

7

-

72

SP

1 75

53

246

34

-

508

TO

27

5

16

2

-

50

BR

2.299

376

2.034

497
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5.208

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

81

1 32

31

0

0

0

4

0

24

35

0

0

0

19

3

0

1 31

0

263

PA

PB

PE

PI

PR

RJ

RN

RO

RR

RS

SC

SE

SP

TO

Total

1 .953

14

29

111

17

19

20

72

93

38

1 09

81

207

41

47

114

1 20

1 30

0

9

GO

31

MT

6

ES

82

208

MS

0

CE

0

0

BA

13

32

0

AP

118

MG

0

AM

59

17

MA

0

0

AL

760

6

62

14

17

59

3

2

14

65

17

13

70

29

79

12

3

54

31

32

9

28

89

2

21

29

0

Tipo A - Nº
Tipo B - Máximo Tipo C - Máximo
matrículas médio
de 1 20 Matr.
240 Matr.

AC

UF

1 .272

7

1 09

26

42

63

3

37

21

25

59

37

51

19

53

39

19

1 79

1 23

50

24

118

95

8

25

25

15

Projeto 1 Conv. max 376

960

6

74

18

29

47

1

13

28

36

80

54

48

25

34

17

6

1 64

52

34

15

63

66

5

22

12

11

5.208

50

508

72

1 20

299

24

71

83

233

273

1 42

282

1 54

373

1 09

75

543

326

255

85

291

458

28

1 86

1 25

43

1 .240.590

1 1 .920

1 06.467

1 8.200

30.448

67.502

5.756

21 .1 56

1 9.640

43.705

63.41 3

34.744

62.899

34.764

85.480

29.1 40

1 9.91 2

1 34.320

88.544

60.942

20.890

79.252

1 08.728

7.308

44.376

29.296

1 1 .788

55,0%

48,0%

1 61 ,3%

37,9%

443,3%

74,2%

38,6%

52,6%

57,5%

25,7%

66,1 %

69,6%

35,9%

53,1 %

38,7%

60,4%

78,0%

59,3%

65,7%

55,8%

74,6%

85,2%

44,6%

29,6%

34,9%

43,7%

53,6%

6.481 .241 .681

50.425.870

81 1 .91 4.635

58.356.447

244.362.906

542.424.977

20.377.841

79.250.1 61

52.293.876

344.1 82.680

529.263.958

86.009.1 59

1 99.760.322

1 25.528.366

283.906.457

204.494.51 8

1 50.926.093

983.875.51 8

226.803.906

454.372.072

1 24.1 53.1 59

21 3.663.899

387.1 72.701

22.590.327

1 43.621 .778

99.21 2.884

42.297.1 71

4.040.034.972

45.1 43.81 2

443.1 01 .723

62.234.326

1 21 .585.668

287.460.339

25.672.943

66.1 88.656

53.395.656

1 59.621 .603

226.261 .026

89.398.387

1 81 .023.484

1 06.635.377

230.497.674

94.843.432

76.1 94.01 0

431 .697.1 70

231 .1 43.455

230.471 .987

66.493.367

21 1 .528.797

331 .1 48.774

25.967.609

1 1 8.298.488

87.001 .604

37.025.606

Projeto 2 Conv. - Total de novos Oferta máxima de Percentual do Custo de manutenção Valor que seria repassado
max 1 88
vagas - PAC 2
déficit coberto das novas vagas (*)
pelo FUNDEB - base 201 5
estabelecimantos

Anexo 3 - Balanço dos novos estabelecimentos em construção no PAC :

Anexo 4 - Déficit residual descontando o potêncial do PAC:
UF
AC

Déficit residual de em % do total
da meta
matrículas
1 0.21 1

33,0%

Nº estimado de novos
estabelecimentos necessários (*)

Custo de zerar o
défict residual (* *)

37

36.638.035

32.071 .778

AL

37.670

37,1 %

1 61

1 27.573.605

1 1 1 .871 .643

AM

82.951

54,8%

348

268.468.764

221 .1 32.542

AP

1 7.361

61 ,0%

67

53.665.758

61 .688.856

BA

1 35.1 45

35,0%

569

481 .241 .287

41 1 .605.626

CE

1 3.796

5,8%

51

37.1 95.256

36.823.571

ES

7.1 20

7,3%

29

42.31 3.1 85

22.661 .897

GO

48.208

27,1 %

202

359.428.563

1 82.31 3.61 5

MA

46.200

1 9,8%

1 70

1 1 8.339.872

1 20.604.1 26

MG

92.31 4

1 8,7%

373

676.1 89.241

296.693.003

MS

5.620

7,3%

21

42.599.366

21 .506.000

MT

1 9.1 1 4

1 8,9%

71

1 34.1 38.836

62.21 2.854

PA

1 35.594

48,6%

592

450.352.687

365.631 .863

PB

30.71 1

28,0%

1 36

1 1 0.892.356

94.202.1 99

PE

1 1 2.388

41 ,9%

504

356.935.524

323.456.1 87

PI

1 5.1 41

1 7,0%

62

37.481 .475

38.958.449

PR

32.546

1 1 ,7%

1 40

271 .641 .1 62

1 1 6.1 26.948

RJ

1 26.61 1

32,2%

675

997.072.51 5

462.41 2.326

RN

1 4.520

1 6,5%

61

38.662.093

39.476.664

RO

1 9.065

36,9%

64

71 .41 9.098

59.648.258

RR

9.1 42

44,9%

38

32.364.939

40.774.842

RS

23.41 9

9,0%

1 04

1 88.1 90.248

99.732.1 93

SC

-23.580

-1 4,3%

-93

-1 89.243.793

-94.1 60.498

SE

29.782

45,2%

118

95.493.457

1 01 .839.1 48

SP

-40.480

-3,9%

-1 93

-308.697.680

-1 68.471 .497

TO
Total

1 2.936

28,4%

54

54.722.658

48.990.51 7

1 .01 3.507

1 9,2%

4.361

4.585.078.506

3.1 09.803.1 08

* Cons i dera ndo o perfi l oferta do no PAC.

* * Considerando que as ofertas serão divididas entre creche integral e parcial na proporção atual.

82

Valor que seria repassado
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PISO NACIONAL DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO – A
LEI 11.738/2008

A lei do piso
O piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação
básica foi instituído pela Lei 11.738/2008, que regulamenta o inc. VIII do art. 206 da Constituição
Federal.
De acordo com a lei, consideram-se profissionais do magistério aqueles que exercem “atividade de docência, ou suporte à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais”.
O piso nacional é estabelecido para a formação em nível médio, na modalidade normal, como valor abaixo do qual não pode ser fixado o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para jornada de no máximo 40 horas semanais, proporcional, pois, às
demais jornadas de trabalho.
Entretanto, a lei estabeleceu processo de implantação progressiva do piso nacional, prevendo seu pagamento até 31 de dezembro de 2009 como remuneração mínima, compreendendo
todas as vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título.
Ao mesmo tempo, a lei previu que, também até 31 de dezembro de 2009, deveriam ser elaborados ou adequados os planos de carreira e remuneração do magistério, de forma a tornar possível o pagamento do piso nacional do magistério público da educação básica como vencimento
inicial ou básico das carreiras.
A lei determinou, ainda, que o piso nacional do magistério público da educação básica seja atualizado anualmente em 1º de janeiro, de acordo com o mesmo percentual de crescimento do
valor aluno/ano nacional do Fundeb referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano nos
dois anos anteriores.
Por fim, segundo dispositivo da Lei 11.738/2008, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de
interação com os educandos.

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4.167
Em outubro de 2008, os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará ajuizaram a ADI 4.167, questionando alguns dispositivos da lei do piso.
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A justificativa para ação foi, principalmente, o fato de a lei federal transformar o piso salarial
em vencimento básico e de reduzir a parte da jornada de trabalho dos professores destinada à sala de aula, extrapolando a ideia inicial de fixação do piso salarial, conforme determina a Emenda
Constitucional 53/2007.
No julgamento liminar da ADI 4.167, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, temporariamente, os dispositivos legais que determinavam o cumprimento de, no máximo, dois terços
da carga horária do professor em atividades com os alunos e o pagamento do piso como vencimento inicial da carreira a partir de 2010. Portanto, de acordo com a decisão, até o julgamento final da ação, o piso mantinha-se como remuneração mínima, composta pelo salário-base e pelas
vantagens.
Para a CNM, a liminar do STF foi uma conquista, pois reduziu o impacto financeiro que os
Municípios teriam com o pagamento do piso salarial como vencimento e a diminuição do tempo de
permanência do professor em sala de aula.
No julgamento final da ADI 4.167/2008, em abril de 2011, os ministros do STF declararam a
constitucionalidade dos dois dispositivos da Lei 11.738/2008 questionados naquela ADI. Entretanto, decidiram que os efeitos da lei do piso nacional do magistério seriam retroativos à data do julgamento de mérito da ADI 4.167/2008. Assim, o piso passa a vigorar como vencimento inicial da
carreira somente a partir de 27 de abril de 2011, ou seja, de janeiro de 2010 a 26 de abril de 2011,
Estados e Municípios que computavam as vantagens pecuniárias – gratificações e adicionais – no
cálculo do piso não estavam descumprindo a lei federal.

Atualização do valor do piso – PL 3.776/2008
Apesar de ter sancionado o dispositivo com o critério de atualização anual do valor do piso
presente na Lei 11.738/2008, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional, no dia 23 de julho
de 2008, o PL 3.776/2008, propondo o reajuste do valor do piso com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC).
Entretanto, esse projeto de lei continua em tramitação no Congresso. Inicialmente, a Câmara dos Deputados aprovou o texto original do Executivo, mas o Senado Federal aprovou substitutivo com a solução defendida pela CNTE, que mantém o critério de reajuste da Lei 11.738/2008,
com alteração do mês de janeiro para maio de cada ano, a fim de viabilizar a consideração do
percentual consolidado (e não apenas estimado) de variação do valor aluno/ano verificado entre
os dois exercícios imediatamente anteriores ao qual será aplicada a atualização do valor do piso
nacional do magistério.
De volta à Câmara, embora três comissões permanentes daquela Casa legislativa tenham
aprovado o substitutivo do Senado, a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) terminou por aprovar, por unanimidade, parecer do deputado José Guimarães (PT/CE) pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária desse substitutivo.
Segundo o regimento da Câmara, o PL original do Executivo seria então enviado à sanção
presidencial, a não ser que fosse apresentado recurso para sua apreciação pelo plenário da Ca-
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sa. De fato, sob a liderança da deputada Fátima Bezerra (PT/RN), em 15 de dezembro de 2011 foi
apresentado recurso ao plenário da Câmara contra a decisão terminativa da CFT ao Projeto de Lei
3.776/2008. Em consequência, desde então, esse recurso encontra-se pronto ser incluído na pauta do plenário da Câmara dos Deputados.
A utilização do INPC substitui o porcentual de crescimento do valor mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano do Fundeb, que gerou preocupações e dúvidas por parte dos Municípios.
Na realidade, em primeiro lugar, o critério de reajuste do piso previsto na Lei 11.738/2008
é tecnicamente impossível de ser aplicado: prevê atualização no mês de janeiro de cada ano pela
variação do valor aluno/ano do Fundeb nos dois anos anteriores, mas o valor do ano imediatamente anterior somente é conhecido no mês de abril subsequente.
Em segundo lugar, como o valor por aluno/ano do Fundeb resulta da divisão da receita dos
impostos que compõem o fundo pela matrícula e como há redução das matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental urbano em decorrência do decréscimo ano a ano do número de nascimentos no país, o critério atual de atualização do valor do piso nacional dos professores tem implicado reajustes acima da inflação acumulada do ano anterior e também acima do crescimento
da receita do próprio Fundeb.
No debate sobre o reajuste do piso do magistério, foram apresentadas propostas de critérios intermediários entre o previsto na lei e o INPC. O primeiro critério intermediário foi sugerido
em 31 de outubro de 2012 por comissão instituída na Câmara dos Deputados, sob a liderança da
deputada Fátima Bezerra (PT/RN), e consiste no reajuste anual do piso no mês de maio com base
no INPC acumulado do ano anterior acrescido de 50% do percentual de crescimento da receita
nominal do Fundeb nos dois anos anteriores à atualização do valor do piso.
O segundo critério intermediário foi encaminhado à Presidência da República, em ofício datado de 9 de setembro de 2013, pelos governadores dos Estados e do Distrito Federal, e consiste
na variação acumulada do INPC nos 12 meses anteriores à data do reajuste, acrescida de 50% do
crescimento real (em lugar de crescimento nominal) da receita do Fundeb nos dois anos anteriores, com reajustes anuais no mês de maio.
Tabela 1 – Estimativas de reajuste do piso do magistério em 2017 segundo diferentes critérios
Valor
do Piso
2016

2.135,64

Lei 11.738/08: cresc.
valor aluno/ano Fundeb 2017 em relação a
2016 - Piso 2017

PL 3776/08, do Executivo:

1º critério
Intermediário:

2º critério
Intermediário:

INPC - Novembro
de 2016

INPC + 50% da Receita
Nominal do Fundeb

INPC + 50% da Receita
Real do Fundeb

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

7,64%

2.298,83

7,39%

2.293,46

10,34%

2.356,43

8,85%

2.324,71

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

85

Entretanto, um desses critérios intermediários somente pode ser adotado por meio de medida provisória da Presidência da República, pois, segundo o regimento do Congresso Nacional,
não é mais possível a apresentação de novo texto ao Projeto de Lei 3.776/2008, na forma de emenda ou substitutivo. A decisão do plenário da Câmara dos Deputados é limitada a aprovar o texto
original do Executivo ou o substitutivo do Senado Federal.
Nesse contexto, a CNM reafirma sua posição em defesa da aprovação do texto original do
Projeto de Lei 3.776/2008, do Executivo, com a adoção do INPC para o reajuste anual do piso nacional dos professores, por ser o mais viável para as finanças municipais e por entender que aumentos reais nos vencimentos devem ser negociados entre o governo de cada Ente federado e o
respectivo magistério.
Ao mesmo tempo, entende que a lei vigente vem gerando insegurança jurídica e conflitos
sindicais, com greves de professores em todo o país em dimensão antes desconhecida. Esse processo tem acarretado consequências indesejáveis na regularidade da oferta e na qualidade da
educação pública oferecida às crianças e jovens brasileiros.
Por fim, a CNM manifesta sua disposição ao diálogo a fim de que sejam construídas soluções para a questão da remuneração do magistério público, diálogo que entende deva ser coordenado e mediado pelo governo federal e pressupõe o cumprimento da Lei 11.738/2008 também
quanto à complementação da União para pagamento do piso dos professores àqueles Entes federados que, cumprido o mínimo constitucionalmente vinculado de recursos para a educação, comprovem não dispor de condições orçamentárias para pagar o piso salarial nacional ao seu magistério público.

Impacto do piso
Desde a aprovação da Lei, a CNM vem estimando o impacto financeiro no conjunto dos
Municípios brasileiros. Para isso, a entidade realizou pesquisas diretamente com os Municípios e
cálculos baseados em fontes de informações primárias para elaborar as estimativas apresentadas
a seguir.

Ano

Valor do piso (R$)

Crescimento (%)

Impacto (R$ bilhões)

2010

1.024,02

7,79%

4,892

2009

2011

2012

2013

2014

2015

86

Tabela 2 – Impacto do piso do magistério nos orçamentos municipais
950,00

1.187,02

1.451,00

1.567,00

1.697,39

1.917,78

15,92%

22,24%
7,99%

8,32%

12,98%

2,434

5,457

5,400

5,300

4,100

6,878

2016

2.135,64

11,36%

6,787

2017

2.298,83

7,64%

5,083
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Segundo cálculos feitos pela CNM, os gastos com a folha do magistério expandiram-se,
entre 2009 a 2016, mais de R$ 41,829 bilhões. O total de funções docentes na rede municipal de

ensino é de 1.138.890.

Os investimentos com a remuneração dos profissionais do magistério têm crescido a ca-

da ano e, segundo o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) de
2015, mais de 5 mil Municípios têm comprometido acima de 80% dos recursos do Fundeb apenas
com a folha de pagamento destes profissionais.

Se não houver mudança no critério da lei, e mantida a estimativa de receita divulgada em
dezembro de 2016 para o Fundeb em 2017, a previsão do percentual de reajuste para 2017 será

de 7,64%, elevando o piso para R$ 2.298,83. Considerando esse percentual de reajuste, os gas-

tos com a folha do magistério terão um impacto de crescimento por volta de R$ 5,083 bilhões.

Esse aumento vem em momento de estagnação econômica e de planos de ajuste fiscal que o governo federal e alguns governos estaduais em prática. A desaceleração econômica que o país se
encontra atingirá em cheio as transferências legais e constitucionais, a redução de transferências
voluntárias, os repasses para o financiamento da educação e saúde e a principal fonte de renda
dos Municípios, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Esse cenário se aplica a inúmeros
Municípios que se encontravam com dificuldades financeiras mesmo antes da crise, principalmente os Municípios de pequeno porte, muitos deles completamente dependentes do governo federal.
Na aplicação dos recursos do Fundeb, deve ser assegurado, anualmente, o mínimo de 60%
para o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na área de atuação prioritária da educação básica do respectivo Ente governamental.
Os demais, no máximo, 40% devem ser aplicados em outras despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE), observados os arts. 70 e 71 da LDB.
Entretanto, com a lei do piso, os gastos com os salários já alcançaram a média de 78%
do Fundeb em 2015, e mais de 70 Municípios comprometiam mais de 100% deste recurso – por
exemplo, Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e Itú (SP). Ou seja, parcelas consideráveis dos
recursos para manter o ensino nos Municípios estarão sendo gastos com pagamento de professores.
Desde a fixação do piso em R$ 950,00 em 2009, o valor já cresceu 241,9%, muito acima

da inflação do período e mais que o próprio aumento das receitas do Fundeb. Ou seja, a fonte de
financiamento do piso – o Fundeb – está se tornando insuficiente para cumprir seu pagamento.
Segundo dados do Siope (sistema de informações orçamentárias da educação), os Municípios já
estão gastando, em média, 78,4% da receita do Fundeb para pagamento do magistério, quando
o previsto em lei era 60% (como mínimo).
Então fica claro por que os gestores locais e os governadores estão com tantas dificuldades de pagar o piso nacional do magistério. Não se trata de falta de vontade política, como muitos
dizem, e sim de um problema de falta de fonte de financiamento que possa sustentar este atual
critério de reajuste.
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Diante disso, é importante ressaltar que a CNM não é contra o piso nacional. Pelo contrário,
somos solidários e achamos que os profissionais do magistério devem ser mais bem remunerados
e valorizados. Porém, se a lei não sofrer alterações, a fonte de recursos que é o Fundeb não será
mais suficiente para pagar o piso, e assim todos irão perder, tantos os gestores por não conseguir
cumprir o que determina a lei, quanto os profissionais que não terão seus vencimentos pagos por
insuficiência de recursos. Por isso, é urgente que o governo federal participe dessa discussão e
coloque recursos adicionais no Fundeb. Cabe ao Congresso Nacional pressionar por esse debate.
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RESTOS A PAGAR: DÍVIDA
DA UNIÃO COM OS
MUNICÍPIOS SÓ AUMENTA

Introdução
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) vem ao longo de vários anos alertando sobre o expressivo aumento dos restos a pagar (RAP) inscritos e reinscritos no Orçamento Geral da União (OGU) destinados aos Municípios nos últimos anos.
A CNM sempre teve grande preocupação com esse volume enorme de RAP e fez inúmeras ações
com o governo federal para a solução desse problema. No ano de 2015, após negociações, a entidade conseguiu evitar o cancelamento de um grande número de empenhos de obras e equipamentos que já haviam
sido iniciados nos Municípios. A situação de 2016 foi dramática para os gestores municipais, porque a LC
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) impõe que o gestor não pode deixar restos a pagar no encerramento de seu mandato. Caso isso ocorra, o gestor tem que ter o recurso em caixa para seu pagamento. Diante disso, é imperioso que a União consiga pagar estes RAP aos Municípios.
Os restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas até o término do exercício financeiro e
dividem-se em processadas e não processadas. As despesas que foram empenhadas e liquidadas, mas
não pagas, são inscritas como restos a pagar processados. Os RAP processados são aqueles em que a
despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e liquidação, ficando pendente, apenas, o estágio do pagamento. As despesas que foram somente empenhadas e não passaram para as demais fases
do orçamento são inscritas como não processados. Restos a pagar não processados são aqueles em que
a despesa orçamentária percorreu o estágio de empenho, e ainda não foi liquidado e também não foi pago.

As perspectivas não são boas para os Municípios diante da estagnação econômica e dos
planos de ajuste fiscal que o governo federal e alguns governos estaduais colocaram em prática. A desaceleração econômica que o país se encontra atingiu em cheio as transferências legais
e constitucionais, a redução de transferências voluntárias, os repasses para o financiamento da
saúde e a principal fonte de renda dos municípios, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Esse cenário se aplica a inúmeros Municípios que já estavam com dificuldades financeiras antes
da crise, principalmente os pequenos Municípios, pois muitos deles são dependentes do governo
federal. Diante desse cenário catastrófico, os restos a pagar são de suma importância, uma vez
que eles poderiam trazer algum alívio às finanças dos Municípios.
A CNM, portanto, desenvolveu o presente estudo com a intenção de compreender a dimensão do débito que a União tem com os Municípios em restos a pagar. O estudo divide-se em mais
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três seções além desta. A primeira seção analisa de maneira geral os restos a pagar da União
com os Municípios e suas diferentes classificações. A segunda seção trata sobre o crescimento
do montante de restos a pagar no último mandato, entre os anos de 2013 e 2015. A seção seguinte regionaliza os restos a pagar e mostra a situação destes nas cinco regiões do país. Por fim, o
estudo conta com uma conclusão.

O cenário dos RAP
O ritmo fraco do nível de atividade econômica, as dificuldades de promoção do ajuste das
contas públicas (que estão negativas nos últimos dois anos), o ambiente político conturbado, o
crescimento do desemprego e a persistência da inflação alta mesmo com o aumento das taxas
de juros afetam drasticamente todos os agentes econômicos no mercado brasileiro. Entre esses
agente severamente prejudicados estão as prefeituras.
Além da drástica conjuntura econômica, 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 dinheiro suficiente para executá-las ou mantê-las. Todas as dificuldades vivenciadas pelos gestores municipais e essa quantidade de responsabilidades, que cresceu ao longo dos anos, complicam ainda mais a realidade de fechamento do
mandato em razão das inúmeras obrigações que os atuais prefeitos precisam cumprir até 31 de
dezembro de 2016.
A questão dos restos a pagar é mais um elemento agravante desse cenário crítico pelo qual
as prefeituras brasileiras passam. No Orçamento Geral da União (OGU) de 2016, o total de RAP
destinado aos Municípios é de R$ 43,1 bilhões, sendo R$ 2,7 bilhões de processados e, destes, R$
2 bilhões inscritos em outros exercícios. Os R$ 40,4 bilhões restantes são classificados como não
processados e dividem-se em RAP não inscritos, R$ 17,5 bilhões, e reinscritos, R$ 22,9 bilhões. Os
RAP inscritos são os empenhos que vêm do ano anterior, ou seja, não foram executados no ano de
2015, e os reinscritos são os empenhos que vêm de exercícios anteriores.
Tabela 1 – Valores totais por etapa dos restos a pagar
Descrição
RP Proc Inscrito
RP Proc Insc. Outros Exercícios
RP Não-Proc Inscrito
RP Não-Proc Insc. Outros Exercícios
RP Inscrito

Valores dos Restos
a Pagar
707.161.578,27
2.042.397.901,00
17.506.824.403,22
22.937.521.390,15
43.193.905.272,64

Fonte: Siafi

A Tabela 2 demonstra quanto o governo federal deve para os Municípios em restos a pagar
por ano. Ressalta-se que, apenas em 2015, o governo deixou de pagar aos Municípios R$ 17,5 bilhões, o que representa um aumento de 89,8% em relação a 2014.
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Tabela 2 – Quanto o governo federal deve para o seu Município em restos a pagar
Ano

Valores dos Restos a Pagar

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Fonte: Siafi

7.104.969,34
10.973.618,20
19.673.064,35
38.624.163,24
235.354.676,19
495.591.145,13
1.185.083.874,47
1.108.101.139,49
1.985.532.003,29
3.164.791.577,33
8.072.898.615,28
9.270.884.589,54
17.599.291.836,79
43.193.905.272,64

A previsão para os restos a pagar de 2016 é que estes tendem a crescer significativamente,
uma vez que o governo tem cortado os investimentos municipais. Ainda de acordo com os dados,
podemos observar que durante esse mandato os prefeitos encontram dificuldades para alavancar
as suas economias, em razão do contingenciamento de recursos. Ressalta-se que, apenas entre
2013 e 2016, o restos a pagar foram de R$ 34 bilhões.
Os RAP são majoritariamente referentes a despesas de investimentos (36%) e a despesas
obrigatórias (40%). Em 2015, os RAP pagos dentro do exercício financeiro, ou seja, até 31 de dezembro de 2015, tiveram o pagamento de R$ 8,3 bilhões para os Municípios. Podemos afirmar que
houve um aumento no número de pagamentos de RAP inscritos e redução de novas inscrições em
RAP. Esse pagamento ocorreu de acordo com RAP Processados Pagos em R$ 213 milhões e de
RAP Não Processados Pagos com R$ 8,1 bilhões.
Tabela 3 – RAP pagos em 2015
Descrição
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Não Processados Pagos
Total PAGO em 2015

Valores em Pago 2015
213.339.236,57
8.124.760.511,01
8.338.099.747,58

Fonte: Siafi

Os RAP no período 2013-2015

Quando se estabelece o período de análise compreendido entre os anos 2013 a 2015, dentro da vigência de mandato dos gestores municipais, é possível perceber que o governo deixou de
pagar aos Municípios R$ 34,9 bilhões, dinheiro este que seria utilizado para investimentos municipais. Quando comparado com o mandato anterior, este mandato, mesmo não concluído, já tinha
em restos a pagar da União quase o quíntuplo do que houve entre 2009 e 2012. Essa falta de re-
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cursos causam a não execução de vários projetos como escolas, postos de saúde, pontes, reformas nas estradas e ruas de cada Município brasileiro. A destinação desses recursos poderia provocar redução no desemprego, uma das consequências da crise econômica que a retroalimenta.
Tabela 4 – Valor devido de RAP por mandato
Mandatos

Valores dos Restos a Pagar

2005 a 2008
2009 a 2012
2013 a 2016

789.243.048,91
7.443.508.594,58
34.943.075.041,61

Fonte: Siafi

Os RAP nas diversas regiões brasileiras
- Região Norte
O governo deve aos Municípios da região Norte o montante de R$ 4,5 bilhões, equivalentes a 10,63%
do total dos restos a pagar. O Estado de Pará é o mais afetado, com R$ 1,687 bilhões. Outros Estados que
também merecem destaque são o Amazonas, com R$ 722 milhões, e Roraima, que ainda tem a receber
mais de R$ 572 milhões.

Todo esse dinheiro é de suma importância, uma vez que estimularia o crescimento da região e poderia ser investido em construções de escolas, postos de saúde, em portos como os de
Belém e Manaus, ferrovias para escoar a produção, enfim movimentaria toda a cadeia de produção dos Estados. Os recursos pagos pelo governo à região também foram baixos, apenas R$ 695
milhões. Foram pagos apenas R$ 12 milhões para o estado do Amapá.
Tabela 5 – Restos a pagar – Região Norte
UF

1) Quanto o Governo
Federal deve para o
seu Município em
Restos a Pagar?

AC

313.544.545,86

24.468.713,11

13.492.778,58

261.938.585,68

170.495.155,12

AM

722.002.822,67

114.693.761,79

28.922.229,58

552.333.351,16

402.285.206,19

AP

289.168.794,83

12.544.655,46

37.259.943,97

222.586.000,59

156.885.981,04

PA

1.687.401.547,01

418.592.475,84

85.562.157,47

1.151.719.629,57

852.736.046,53

RO

459.537.077,81

45.732.783,18

29.171.146,17

343.189.398,46

279.416.097,98

RR

572.421.599,46

35.900.986,91

90.484.172,38

430.798.980,65

284.467.793,39

TO

548.738.596,93

43.458.331,17

30.612.416,82

453.512.560,38

321.244.357,62

4.592.814.984,57

695.391.707,46

315.504.844,97

3.416.078.506,49

2.467.530.637,87

Total

2) Restos a Pagar
pagos em 2015

3) Total de Restos
a Pagar
Processado

4) Total de Restos a 5) Total de Restos a
Pagar Não
Pagar Não
Processado
Processado
(no exercício)
(outros exercícios)

- Região Nordeste

Do montante de R$ 43,1 bilhões, a região Nordeste ainda tem a receber R$ 13,7 bilhões,
ou 31,85%, do governo federal. Os Municípios baianos não podem contar com R$ 3 bilhões que
irão para a Bahia. Os outros representantes dos nove estados do Nordeste também são afetados.
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Tabela 6 – Restos a pagar – Região Nordeste
UF

1) Quanto o Governo
Federal deve para o
seu Município em
Restos a Pagar?

2) Restos a Pagar
pagos em 2015

3) Total de Restos
a Pagar
Processado

4) Total de Restos a 5) Total de Restos a
Pagar Não
Pagar Não
Processado
Processado
(no exercício)
(outros exercícios)

AL

943.249.274,23

144.259.094,74

68.111.440,80

701.423.201,50

617.958.529,39

BA

3.009.701.850,64

531.602.629,98

184.561.539,19

2.218.685.405,64

1.722.213.423,08

CE

2.366.166.601,89

397.420.278,14

133.475.158,74

1.709.239.809,81

1.287.870.613,95

MA

2.166.432.794,65

498.309.638,01

145.594.385,90

1.486.511.148,72

1.065.158.576,52

PB

1.142.944.736,14

136.622.306,12

91.788.363,45

864.041.105,63

726.984.834,88

PE

1.856.179.770,77

209.859.183,77

110.607.681,05

1.465.978.371,04

1.194.810.168,92

PI

983.678.918,67

159.341.702,10

124.722.655,86

675.216.629,90

474.946.668,26

RN

747.339.756,86

80.858.643,90

53.961.924,24

587.496.128,92

451.741.618,47

SE

539.313.394,66

37.912.653,62

29.453.839,41

442.996.430,35

360.643.441,93

13.755.007.098,51

2.196.186.130,38

942.276.988,64

10.151.588.231,51

7.902.327.875,40

Total

São vários os problemas e os desafios da administração municipal do Nordeste do país, os
prefeitos e outros gestores municipais enfrentam anos de falta de assistência por parte do governo federal à região como um todo. Sendo assim, os recursos dos restos a pagar são necessários
para suprir vários gargalos da região. Todo esse montante poderia ser investido nos municípios
nordestinos, trazendo um alívio para os cofres dos gestores municipais.
- Região Centro-Oeste

A dívida do governo com a região Centro-Oeste corresponde a R$ 7,08 bilhões, apresentando a maior concentração de RAP no Distrito Federal, com R$ 4,2 bilhões, seguido de Goiás.
Com o pagamento desses recursos, os Municípios teriam mais folgas para aplicar em saúde, uma
das áreas mais críticas dos Municípios dessa região.
Tabela 7 – Restos a pagar – Região Centro-Oeste
UF

1) Quanto o Governo
Federal deve para o
seu Município em
Restos a Pagar?

2) Restos a Pagar
pagos em 2015

3) Total de Restos
a Pagar
Processado

4) Total de Restos a 5) Total de Restos a
Pagar Não
Pagar Não
Processado
Processado
(no exercício)
(outros exercícios)

DF

4.277.968.903,50

2.978.627.585,53

951.347.628,25

347.176.444,21

GO

1.373.379.389,01

184.167.641,22

91.749.802,83

1.073.218.527,10

827.399.859,14

MS

592.005.331,35

52.226.651,46

80.798.914,68

443.462.395,85

380.655.832,33

MT

837.361.226,41

67.435.423,02

94.345.585,10

653.137.078,15

524.324.061,72

7.080.714.850,27

3.282.457.301,23

266.894.302,61

3.121.165.629,35

2.079.556.197,40

Total

-

- Região Sudeste

A região Sudeste, a maior em quantidade de Municípios, concentra os Municípios mais populosos e necessariamente os que mais demandam de incremento nas áreas de saúde, educação
e assistência, pelo alto índice de utilização desses serviços na região. Em 2016, os cofres municipais deixaram de receber R$ 12,8 bilhões, o que agrava ainda mais as más condições dos serviços públicos. Escolas, creches e hospitais deixaram de ser construídos ou reformados, prejudicando a população.
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Tabela 8 – Restos a pagar – Região Sudeste
UF

1) Quanto o Governo
Federal deve para o
seu Município em
Restos a Pagar?

2) Restos a Pagar
pagos em 2015

3) Total de Restos
a Pagar
Processado

4) Total de Restos a 5) Total de Restos a
Pagar Não
Pagar Não
Processado
Processado
(no exercício)
(outros exercícios)

ES

717.728.778,99

62.898.606,49

58.872.551,80

557.765.852,83

462.852.072,63

MG

3.202.610.837,91

357.107.780,25

249.187.149,65

2.514.547.113,29

1.969.223.385,21

RJ

3.268.948.017,15

438.275.204,29

105.731.369,88

2.611.949.269,51

1.618.323.747,41

SP

5.642.270.797,94

745.691.145,56

209.791.600,67

4.559.322.784,43

3.569.398.992,22

12.831.558.431,99

1.603.972.736,59

623.582.672,00

10.243.585.020,06

7.619.798.197,47

Total

- Região Sul

Os Municípios do Sul do Brasil deixaram de receber R$ 4,9 bilhões em 2016. Obras estão
estagnadas, e em muitos Municípios os gestores municipais se veem sem condições de continuar
as obras. A burocratização por parte do governo federal dificulta ainda mais a situação das prefeituras. Em 2015, R$ 560 milhões foram (pagos) repassados à região Sul.
Tabela 9 – Restos a pagar – Região Sul
UF

1) Quanto o Governo
Federal deve para o
seu Município em
Restos a Pagar?

2) Restos a Pagar
pagos em 2015

PR

1.788.236.713,61

233.381.494,25

90.878.329,15

1.426.460.375,49

1.001.681.318,04

RS

2.047.371.156,50

171.309.080,91

168.689.292,55

1.635.934.165,52

1.261.013.276,86

SC

1.097.847.550,59

155.401.296,76

73.484.119,93

847.957.762,78

605.259.400,51

4.933.455.420,70

560.091.871,92

333.051.741,63

3.910.352.303,79

2.867.953.995,41

Total

3) Total de Restos
a Pagar
Processado

4) Total de Restos a 5) Total de Restos a
Pagar Não
Pagar Não
Processado
Processado
(no exercício)
(outros exercícios)

Os déficits de recursos têm impedido o desenvolvimento de novas obras, como as Unidades de Saúde Básica (UBS), uma vez que as UBS atuais estão lotadas e não conseguem atender
à demanda de seus municípios.

Conclusão
A maioria dos RAP destinados aos Municípios são oriundos de emendas parlamentares. Essas são ações incluídas pelos deputados e senadores no Orçamento Geral da União (OGU) para
suas localidades. Outras origens são as ações do próprio Executivo federal, por meio de ministérios. A maior parte dos RAP são destinados a obras e equipamentos, ou seja, investimentos.
O acompanhamento dos restos a pagar merece destaque em virtude do expressivo volume
de recursos inscritos nessa rubrica nos últimos exercícios. Os restos a pagar são de importância
fundamental na análise da execução orçamentária e financeira de cada exercício. De acordo com
os dados levantando junto ao Siafi, há RAP desde 2003, ou seja, há um “orçamento paralelo” nos
restos a pagar.
Diante do estrangulamento das finanças dos Municípios, os gestores necessitam de uma
resposta urgente sobre os RAP, porque têm uma série de responsabilidades para o fechamento do seu final de mandato, não podendo, por exemplo, deixar inscrições de restos a pagar para
anos seguintes.
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Como pode ser visto, o governo federal deve aos Municípios R$ 43 bilhões. Muitas obras no
país encontram-se abandonadas, estagnadas, ou seja, sem recursos para serem efetivadas. Sem
esse dinheiro, muitos Municípios, principalmente os de pequeno porte, ficam sem saída, e em razão dos investimentos extras que têm feito estão quebrados. Todo esse cenário contribui para entender por que o país possui alto índice de desemprego, baixo consumo e todos os demais problemas que surgem a partir desse ciclo vicioso de crise.
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9

IMPACTOS DA CRISE
ECONÔMICA NAS
FINANÇAS PÚBLICAS

Introdução
A crise fiscal por qual passa o país tem uma origem antiga, relacionada ao modo como a
Federação brasileira trata a questão fiscal, ampliando despesas de modo desordenado. Essa crise foi agravada significativamente pelo quadro de estagnação econômica que se instalou entre
2013 e 2014 e se transformou em uma depressão profunda em 2015 e 2016. O PIB brasileiro deve
encolher entre 7% e 8% em apenas dois anos, o que tem consequências dramáticas sobre as finanças públicas dos três níveis de governo, especialmente para os Entes municipais, que não têm
como financiar o déficit por meio de endividamento.
A depressão econômica tem um efeito devastador sobre as contas públicas, porque, enquanto as receitas caem significativamente como resultado do menor nível de atividade econômica, as despesas são rígidas, ou seja, não podem ser reduzidas em grande parte dos casos, como
os salários e despesas de custeio da saúde e da educação.
A combinação entre crise estrutural e conjuntural tornam o quadro muito preocupante, porque as alternativas de ajuste fiscal que os governantes possuem à mão no curto prazo para tentar
equilibrar as contas (como corte de investimentos) podem agravar a situação econômica e impedir a recuperação das receitas. Por outro lado, a inércia diante da crise fiscal – se essa for a postura da maioria dos agentes públicos – também pode dificultar o caminho da retomada do crescimento econômico.
Diante disso, é importante que se faça um diagnóstico mais profundo da crise estrutural e
conjuntural das finanças públicas para que entenda melhor suas raízes e se saiba como enfrentá-la. Nas próximas seções, apresentaremos alguns indicadores dos problemas estruturais, mas
nos concentraremos em alertar para os maiores riscos que se vislumbram para o próximo período.

Panorama geral de evolução das contas públicas
A crise fiscal brasileira pode ser evidenciada de diversas formas. Uma delas é a evolução
do chamado resultado primário do setor público, ou seja, a diferença entre receitas e despesas
primárias, conceito este que não inclui o gasto com juros da dívida pública. A busca pelo superávit primário se deve justamente à necessidade de se fazer uma poupança para pagar esses juros.
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Ao olharmos as contas do setor público desde 1996, veremos que no passado, como hoje,
o setor público apresentava déficits primários. É apenas a partir de 1999 que os governos passaram a registrar superávits, e esses superávits foram crescentes até 2008, no início da crise internacional. A partir de 2008, os superávits passaram a decair progressivamente até se transformar
novamente em déficits em 2014 e 2015.

A pergunta é: por que chegamos nessa situação? O primeiro ponto a destacar é que, embora o superávit viesse caindo desde 2008, isso não era necessariamente um problema, visto que
o país não precisava, por exemplo, gerar uma poupança de 3% ou 4% do PIB para manter sua dívida pública sob controle. Mas, entre um superávit de 3% do PIB e um déficit de 1% do PIB, existe
uma enorme distância.
O segundo ponto a destacar é que há duas décadas as despesas dos governos crescem a
uma taxa média superior a 4% ao ano, em termos reais, e as contas públicas só não entraram antes no vermelho por dois motivos: na década de 1990 e até 2005, a carga tributária cresceu significativamente, ajudando a fechar as contas, e entre 2005 e 2011 a economia brasileira cresceu aceleradamente acima de 4% ao ano. Quando a carga tributária parou de aumentar e, depois, quando
a economia desacelerou e parou, o equilíbrio fiscal se quebrou.

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

97

A rápida deterioração do resultado primário dá a impressão de que os governos foram particularmente irresponsáveis fiscalmente nos últimos quatro anos, mas na verdade o descontrole
dos gastos públicos é anterior a isso e tem múltiplas raízes, como vamos mostrar nas próximas seções. Mas há algo fundamental de se compreender: não existe ajuste fiscal que resolverá o problema das contas públicas se a economia não voltar a crescer, o que hoje tem muito mais relação
com a crise política do que com qualquer outro fator.

Gasto público: dinâmica insustentável
O gasto público, como assinalamos, vem crescendo sistematicamente acima do PIB, salvo nos anos de forte ajuste fiscal, como os que tivemos em 1999, 2003 e 2015, quando a despesa ficou estável em proporção do PIB – não porque não tenha sido reduzida, mas porque o PIB
também foi reduzido. Se olharmos em retrospectiva, a despesa das três esferas de governo juntas
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cresceu sete pontos porcentuais do PIB em 20 anos, ou seja, um crescimento da ordem de 30%
superior à expansão da economia.
O crescimento do gasto não é necessariamente algo negativo – economias mais desenvolvidas têm, em geral, um maior nível de gasto em proporção do seu PIB. O gasto pode ser um fator
impulsionador do crescimento econômico, inclusive. No caso brasileiro, contudo, há evidências de
que essa sinergia entre os gastos e o crescimento econômico, embora talvez presente em alguns
momentos do passado, se perdeu nos anos mais recentes.
Um dos sintomas disso é que os investimentos públicos, que é um dos gastos que mais
contribui para o crescimento, permaneceu oscilando entre 1,5% e 2,5% do PIB nos últimos 20
anos. Se tomarmos o investimento do último ano, veremos que ele é inclusive menor do que o primeiro ano da série dos gastos que analisamos, em 1996. Ou seja, pode-se dizer que o significativo aumento de gasto verificado nas duas últimas décadas não se traduziu em maior investimento
público, exceto por um curto espaço de tempo, entre 2006 e 2010.

Por outro lado, o crescimento do gasto não está mais sendo seguido de crescimento da
economia e expansão da receita, como no período passado, o que significa que esse gasto está
sendo cada vez mais financiado por endividamento e numa situação em que a taxa de juros está
muito elevada. Ou seja, sob todos os aspectos (baixo crescimento econômico, carga tributária saturada, alto endividamento e alta taxa de juros), a manutenção do atual nível de gasto não parece
ser sustentável.
A chamada dívida líquida do setor público, que representa o saldo entre o que o governo
deve e aquilo que ele possui de ativos (como as reservas cambiais em dólares e o que os bancos
públicos, como o BNDES, lhe devem) tem crescido rapidamente nos últimos meses. Em apenas
dois anos e três meses, entre janeiro de 2014 e março de 2016, essa dívida cresceu de 30% do
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PIB para quase 39% do PIB. Esse nível de endividamento é bem inferior ao que tivemos no início
dos anos 2000, que girava em torno de 55% do PIB, mas atualmente o esforço para manter essa
dívida estabilizada é muito maior, pelos seguintes motivos: a dívida bruta do governo, aquilo que
ele deve sem descontar os ativos que possui, está em 67% do PIB atualmente, bem acima do que
estava há 15 anos (quando o governo não possuía ativos, como reservas em dólares); a taxa de
juros que incide sobre o que o governo deve é muito maior do que aquela que remunera os seus
ativos – enquanto a dívida bruta custa cerca de 14% ao ano; as reservas em dólares rendem pouco acima de 0% porque estão aplicadas em títulos públicos americanos; e os empréstimos ao BNDES rendem cerca de 7% ao ano.

Nessas condições, em que nossa dívida é cara e o rendimento das reservas cambiais é
baixo, o governo precisa fazer um superávit primário muito alto para impedir que o endividamento
líquido continue crescendo, principalmente quando a economia está em recessão, pois o endividamento é medido como uma relação entre a dívida e o PIB. Mesmo que o PIB volte a crescer 2%,
digamos, a Tabela 2 mostra que seria necessário um superávit superior a 4% do PIB para estabilizar o endividamento em torno de 40% do PIB, o que é inviável.
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Por maior esforço que todos os governos façam para controlar os gastos, não há como imaginar um superávit primário desse tamanho, considerando que estamos com um déficit próximo de
1% do PIB. Logo, é imprescindível que a taxa de juros também volte a cair e que se busquem formas de elevar a arrecadação de todos os níveis de governo. E, obviamente, que a economia volte
a crescer (o que está implícito na projeção de expansão de 2% para o PIB). Se o PIB voltar a crescer a 2% ao ano e a taxa de juros cair de 14% para 10% ao ano, um superávit primário de 2% do
PIB já seria suficiente para estabilizar a dívida, o que seria factível de se atingir com algum controle dos gastos e com a elevação das receitas. Sem essas pré-condições (crescimento econômico,
menor juros e aumento de receitas), não existe equilíbrio fiscal factível em curto e médio prazos.
Não existe reforma previdenciária ou de qualquer tipo que seja capaz de gerar resultados
em curto prazo que resolvam o desequilíbrio fiscal em que estamos. E é preciso ter o cuidado,
além disso, para que uma reforma dessa natureza não provoque um tal efeito depressivo sobre a
renda das pessoas que todo o esforço de ajustamento vá por água abaixo, na medida em que a
economia não volte a crescer e as receitas permaneçam estagnadas.
A delicada situação em que nos encontramos exige coragem de se enfrentar os problemas,
mas sensibilidade e cautela para que as medidas adotadas não piorem ainda mais as condições
econômicas. Existem diversas formas de se elevar as receitas do governo – algumas que prejudicam mais o crescimento econômico do que outras, algumas que geram mais injustiça fiscal do
que outras ou, ao contrário, algumas que até geram mais justiça fiscal e mínimo impacto sobre a
atividade econômica.

As finanças municipais
A crise fiscal do Estado brasileiro em geral e dos Municípios em especial tem sua origem
estrutural no modelo federativo do país, baseado na centralização de receitas e descentralização
de obrigações, no combate à desigualdade social exclusivamente por meio do gasto público (e
não também via tributação) e pela total falta de coordenação entre os Entes governamentais e entre os poderes de Estado. Vivemos um permanente clima de competição tributária e fiscal, no qual
diferentes unidades da Federação, diferentes níveis de governo e diferentes setores da sociedade
disputam suas fatias do orçamento sem um olhar para o conjunto da obra, o que resulta em movimentos absolutamente contraditórios.
Nesse quadro de competição, os Municípios conseguiram se desenvolver com alguma desenvoltura durante a década passada, e os seus problemas estruturais foram obscurecidos por
uma conjuntura excepcionalmente favorável, tanto do ponto de vista da economia, que cresceu
a taxas elevadas, quanto do desempenho de suas receitas, como reflexo do próprio crescimento
econômico, e também de conquistas e aperfeiçoamentos legais.
A Tabela 3 mostra, por exemplo, que entre 2001 e 2008 as transferências da União para Estados e Municípios cresceram significativamente, passando de R$ 138 bilhões para R$ 224 bilhões
em valores já corrigidos pela inflação. Ou seja, uma expansão média de 7,1% ao ano, em um pe-
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ríodo em que a economia cresceu a 4% ao ano. Ou seja, foi um período de elevado crescimento
econômico e mais elevado crescimento das transferências da União para Estados e Municípios.
Nesse período de 2001 a 2008, o FPM cresceu a uma taxa real de 6,7% ao ano, enquanto
as transferências de royalties se expandiram a 14,4% ao ano acima da inflação, o que nos ajuda
a compreender a crise por qual passam os governos que desenvolveram excessiva dependência
dos royalties, principalmente do petróleo, e de quão perniciosa é a concentração desses recursos em tão poucas mãos. De qualquer forma, o que os dados mostram é que, em um período de
apenas sete anos, as receitas provenientes de transferências (bem como as receitas próprias de
Municípios, como veremos a seguir) praticamente dobraram, o que estimulou que os governos aumentassem seus gastos – inclusive porque alguns, como os da saúde e da educação, estão vinculados legalmente às receitas.
Contudo, o que acontece a partir de 2009, com a crise econômica internacional e seu contágio sobre o país? As receitas de transferências simplesmente estagnaram, seja como reflexo do
baixo crescimento econômico, seja como resultado da política de desonerações tributárias promovidas pelo governo federal para tentar sair da crise. Em 2015, o volume das transferências da
União foi inferior ao registrado em 2008. Ou seja, depois de sete anos de crescimento anual médio
de 7%, tivemos sete anos de crescimento médio negativo, de -0,6%. As receitas de FPM e Fundeb
permaneceram estagnadas, os royalties despencaram e a única receita que cresceu foi a do salário-educação e a do complemento da União ao Fundeb.

A situação dos Municípios só não é mais dramática porque as suas receitas tributárias próprias, embora também estejam crescendo a ritmo mais baixo, continuam crescendo. Elas saltaram
de R$ 68 bilhões em 2002 para R$ 99 bilhões em 2008 (em valores corrigidos pela inflação) e che-
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garam a R$ 135 bilhões em 2015. A taxa média de crescimento caiu de 6,3% ao ano no primeiro
período para 4,6% ao ano no segundo período, o que continua sendo uma taxa elevada.
Porém, as receitas próprias ainda são pouco expressivas para a maioria dos Municípios e,
se olharmos para o que ocorreu em 2015, vamos verificar que elas caíram pela primeira vez em
13 anos. Inclusive a receita de ISS, que mais do que duplicou entre 2002 e 2014 (passando de R$
24,7 bilhões para R$ 59 bilhões), sofreu queda de 2,6% em 2015, em razão da queda do PIB da
ordem de 3,8%.
Ou seja, considerando que as receitas próprias continuaram crescendo, mas as receitas
de transferências, que são a principal fonte para os Municípios, permaneceram estagnadas, não é
difícil de entender por que estamos vivendo a crise fiscal atual. Mas, para completar esse quadro,
é importante observarmos o que está ocorrendo com as despesas dos Municípios.

Os gastos dos Municípios não pararam de crescer depois da crise de 2008/2009, como vemos na Tabela 5. Ao contrário: entre 2009 e 2015, as despesas municipais cresceram 26,3% acima da inflação, a um ritmo de 4% ao ano. Um aumento de gasto da ordem de R$ 100 bilhões num
período em que as receitas de transferências permaneceram estagnadas e em que as receitas
próprias cresceram R$ 35 bilhões. Assim, fica fácil entender as razões do déficit e da crise que
atinge os Municípios e que, ao contrário da União, não pode ser financiada por endividamento,
com a rara exceção de algumas capitais.
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Perspectivas
Até agora tratamos de mostrar aonde chegamos e por que chegamos. A situação é crítica,
mas a questão que se coloca é: pode piorar? Sim, pode piorar, a depender do comportamento da
economia daqui por diante. Não há como fugir da vinculação entre as receitas públicas e a economia. Não há como imaginar que a receita volte a crescer 5% ao ano se a economia continuar estagnada ou passe a crescer a um ritmo de 2% ao ano.
A perda de receita dos três níveis de governo provocada pela depressão econômica, segundo nossas estimativas, poderá chegar a pelo menos R$ 200 bilhões anuais se considerarmos
a diferença entre o que estamos vivendo e a trajetória que o PIB seguiria naturalmente caso a economia apenas tivesse desacelerado em 2013/2014 e, a partir daí, continuasse crescendo a uma
taxa modesta de 2% ao ano, como mostrado no Gráfico 4.
A linha superior, que mostra a trajetória natural que o PIB teria depois da desaceleração de
2014, estará em 2020 cerca de 11% acima da linha inferior. E isso se traduz em uma receita tributária cerca de 11% inferior também. E não se trata apenas de uma perda transitória de receita, mas
permanente, pois dificilmente a linha inferior de tendência atual do PIB voltará a encontrar a linha
superior, pelo menos não nos próximos cinco a dez anos.

Diferentemente das receitas, os gastos não ficarão automaticamente menores porque o PIB
caiu, sendo necessárias medidas para controlar a evolução futura das despesas e ampliar a receita com novas fontes. Repetindo, não existe mágica possível para tapar tamanho buraco nas contas de todos os governos se não forem criadas novas fontes de receita.
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O PAGAMENTO DO
13º SALÁRIO PELOS
MUNICÍPIOS BRASILEIROS
EM 2016

Introdução
Todo final do mandato traz aos gestores municipais mais um desafio: o pagamento do 13º
salário dos funcionários públicos municipais. Chamado de gratificação de Natal para os trabalhadores pela Lei 4.090/1962, o 13º salário corresponde a 1/12 da remuneração do trabalhador por
mês trabalhado, e seu parcelamento é facultado pela legislação. Em caso de parcelamento, a parcela de seu adiantamento (metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior caso ele
tenha trabalhado 12 meses completos) tem que ser paga de uma só vez até o último dia de novembro. A segunda parcela é o montante residual, descontadas as contribuições previdenciárias
e os tributos, e deve ser paga no mês de dezembro.
Essa gratificação dobra o gasto com pessoal das prefeituras nos meses finais do ano e tem
efeitos consideráveis na economia no período em que é paga. Visando a mensurar a realidade
dos Municípios no que tange o pagamento do 13º salário, a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) desenvolveu uma pesquisa nacional sobre o tema. O presente estudo busca analisar os
resultados dessa pesquisa, bem como extrapolar os resultados obtidos para todos os Municípios
do país.

Metodologia
Buscando diagnosticar a situação dos Municípios brasileiros com relação ao pagamento
do 13º salário em 2016, a CNM fez uma pesquisa com as prefeituras municipais de todo o país. A
pesquisa foi iniciada em 17 de novembro de 2016, concluída dia 7 de dezembro do mesmo ano e
foi feita por manifestação espontânea.
Nesse período, a CNM visou a abranger os 5.568 Municípios brasileiros, obtendo sucesso
com 78,6% destes (4.376 cidades). 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
percentual de Municípios de cada Estado.
Houve tentativa de contato telefônico com todos os Municípios do país. Para chegar aos
gestores que não responderam ao formulário pelo telefone, ele foi disponibilizado em diferentes
canais para o recebimento da informação. Foram aceitas respostas por fax, e-mail, por correspon-

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

105

dência e pela internet. Além disso, a CNM manteve uma equipe de suporte da área de Assessoria Técnica e do Setor de Pesquisas para o preenchimento dos formulários. A Tabela 1 informa a
quantidade de Municípios entrevistados por Estado e o percentual de retorno da pesquisa.
Tabela 1 – Distribuição dos resultados por Estado da Federação
UF

Estado

AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BR

Acre
Alagoas
Amazonas
Amapá
Bahia
Ceará
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Pará
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rondônia
Roraima
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
São Paulo
Tocantins
Brasil

Municípios Respostas % Respostas
22
102
62
16
417
184
78
246
217
853
79
141
144
223
184
224
399
92
167
52
15
497
295
75
645
139
5.568

14
50
16
3
250
109
74
225
53
771
73
125
45
141
115
129
393
72
100
43
7
493
293
41
626
115
4.376

63,6%
49,0%
25,8%
18,8%
60,0%
59,2%
94,9%
91,5%
24,4%
90,4%
92,4%
88,7%
31,3%
63,2%
62,5%
57,6%
98,5%
78,3%
59,9%
82,7%
46,7%
99,2%
99,3%
54,7%
97,1%
82,7%
78,6%

Fonte: CNM.

A pesquisa foi composta por sete questões, sendo a quinta subdividida em três partes. O
formulário questionava, inicialmente, se o repasse extra de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), realizado um dia antes do repasse do primeiro decêndio de dezembro, ajudaria
no custeio do 13º salário. O segundo questionamento buscava dimensionar a realidade do pagamento de salários do funcionalismo municipal, questionando se os salários estavam em dia. Em
seguida, foi questionado qual era o regime de trabalho dos funcionários municipais: celetistas, estatutários e outros. A quarta pergunta referiu-se à pontualidade do pagamento dos salários do mês
de dezembro. A quinta tinha como o tema o parcelamento ou não do pagamento da gratificação
natalina. A sexta perguntava se os recursos oriundos da repatriação ajudaram no fechamento da
contas. A sexta e última questão a ser respondida era se os gestores municipais iriam deixar restos a pagar para a próxima gestão. Os diversos resultados apurados na pesquisa são tratados nas
próximas seções, e o formulário na íntegra está disponível no Anexo I desse texto. Diante disso, a
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próxima seção aborda, questão por questão, os valores obtidos como resultado da aplicação dos
formulários.

Os resultados
Usando das informações da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Finanças do Brasil de 2014 (Finbra) foi possível estimar que o 13º salário dos mais de 6 milhões de funcionários municipais iria representar
uma injeção adicional de recursos na economia de R$ 16 bilhões no fim de 2016. Esse montante
auxiliou o aquecimento da economia brasileira no período. É possível visualizar na Tabela 2 que os
Municípios do Estado de São Paulo teriam o maior gasto total do país: R$ 4,4 bilhões.
Tabela 2 – Estimativa do 13º salários para os Municípios por UF
UF

Estimativa do 13º

Nº de Servidores

Média (R$)

UF

Estimativa do 13º

Nº de Servidores

Média (R$)

AC

23.721.025

19.793

1.198

PE

690.625.758

271.762

2.541

AL

42.474.381

129.757

327

PI

222.998.277

114.349

1.950

AM

259.020.216

116.928

2.215

PR

954.812.399

335.295

2.848

AP

37.176.365

20.223

1.838

RJ

1.322.823.675

421.548

3.138

BA

899.198.947

505.771

1.778

RN

248.461.406

126.933

1.957

CE

688.504.159

314.239

2.191

RO

123.861.500

54.133

2.288

ES

306.603.794

140.701

2.179

RR

37.114.679

17.337

2.141

GO

500.746.621

209.965

2.385

RS

1.063.328.970

305.504

3.481

MA

478.541.514

300.181

1.594

SC

640.791.879

217.965

2.940

MG

1.488.824.301

669.340

2.224

SE

179.850.623

73.309

2.453

MS

258.579.711

91.027

2.841

SP

4.423.963.178

996.874

4.438

MT

163.616.556

109.589

1.493

TO

125.883.557

63.248

1.990

PA

472.492.796

296.971

1.591

PB

326.370.585

170.850

1.910

Total

15.980.386.871

6.093.592

-

Fonte: Pesquisa Munic/IBGE de 2015 e FINBRA 2014, com cálculos da CNM.

A pesquisa realizada pela CNM atingiu 4.376 Municípios e, destes, 4.028 (92%) responderam que os recursos referentes ao repasse de 1% extra do FPM ajudam a pagar a gratificação
natalina. Apenas 261 (6%) municípios acreditam que tal repasse não auxilia no pagamento do 13º
salário e isso pode ser vislumbrado no Gráfico 1.
Gráfico 1 – O recurso oriundo do 1% do FPM vai ajudar no pagamento do 13º salário?
2,0%

6,0%

92,0%
Sim

Não

Não responderam

Fonte: CNM.

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

107

Sobre a pontualidade das prefeituras quanto ao pagamento dos salários do funcionalismo
municipal, 4.079 (93,2%) dos Municípios responderam que a remuneração dos funcionários municipais está sendo paga em dia. Tais dados podem ser vistos no Gráfico 2. Os funcionários públicos municipais são majoritariamente estatutários, 3.302 (75,5%), e apenas 729 (16,7%) são regidos pela Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT), conforme o Gráfico 3.
Gráfico 2 – O salário do funcionalismo municipal está em dia?
0,3%

6,5%

93,2%
Sim

Não

Não responderam

Fonte: CNM.

Gráfico 3 – Qual o regime de trabalho dos servidores?

Não responderam

2,9%

Outros

5,0%
75,5%

Estatutário (Funcionário Público)
16,7%

CLT
0%

25%

50%

75%

100%

Fonte: CNM.

Quando questionados sobre a possibilidade de atraso dos salários do mês de dezembro de
2016, 3.272 (74,8%) Municípios responderam que efetuariam o pagamento em dia, e 676 (15,4%)
atrasariam os pagamentos dos funcionalismo público municipal. Esses valores podem ser vistos
no Gráfico 4.
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Gráfico 4 – A folha de pagamento do mês de dezembro
9,8%
15,4%

74,8%

Será paga em dia

Vai atrasar

Não responderam

Fonte: CNM.

A gratificação natalina pode ser paga em parcela única ou em duas parcelas. Dos 4.376
Municípios pesquisados, 58,5% declararam-se optantes do pagamento em parcela única, e tinham até o dia 20 de dezembro para fazê-lo. Outros 40% afirmaram que efetuariam o pagamento
em duas parcelas: a primeira paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Os 1,5%
restantes não responderam ao questionamento.
Gráfico 5 – A forma de pagamento do 13º salário
1,5%

40,1%

58,5%

Parcela única

Parcelado

Não responderam

Fonte: CNM.

Nesse ano, dos que responderam que fazem a opção do pagamento único (2.559), 10,7%
disseram que já haviam pago seus servidores, 79,5% que realizariam o pagamento no dia 20 de
dezembro, enquanto 5,5% declararam que teriam dificuldades em honrar este compromisso. Os
outros 4% não responderam a essa pergunta.
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Gráfico 6 – Pagamento da parcela única do 13º salário

Não responderam

4,2%

Vai atrasar

5,5%
79,5%

Vai pagar até 20 de dezembro

10,7%

Já pagou
0%

25%

50%

75%

100%

Fonte: CNM.

Dos 1.753 Municípios que responderam que efetuariam o pagamento em duas parcelas,
89,6% Municípios já haviam pago a primeira parcela. Os gestores municipais que acreditavam que
iriam pagar a primeira parcela até 30 de novembro representam 6,9% dos Municípios entrevistados. Os outros 2,6% não responderam a essa pergunta.
Gráfico 7 – Pagamento da primeira parcela do 13º salário

Não responderam

2,6%

Vai atrasar

0,9%
6,9%

Vai pagar até 20 de dezembro

89,6%

Já pagou
0%

25%

50%

75%

100%

Fonte: CNM.

Em relação à segunda parcela, que tem prazo estabelecido para pagamento até 20 de dezembro, 90,5% declararam que iriam pagar até a data fixada, sendo que 2,2% já havia realizado
o pagamento. Os outros 5,5% disseram que não teriam condições de honrar o prazo, e 1,9% não
responderam a essa questão do formulário, conforme evidencia o Gráfico 8.
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Gráfico 8 – Pagamento da segunda parcela do 13º salário

1,9%

Não responderam

5,5%

Vai atrasar

90,5%

Vai pagar até 20 de dezembro
2,2%

Já pagou
0%

25%

50%

75%

100%

Fonte: CNM.

Nesse ano, os gestores municipais puderam contar com uma fonte de receita extraordinária, o Regime Especial de Regularização Cambial (RERCT), também conhecido como repatriação
de recursos, que aumentou consideravelmente as receitas municipais. Aproveitando a pesquisa,
perguntamos se esse recurso ajudou a fechar as contas da prefeitura. Para a maioria, foi suficiente
para equilibrar as finanças municipais: 3.829 (90,5%) responderam que o recurso da repatriação
ajudou a fechar as contas. Já, para 8,6% dos pesquisados, o recurso não foi suficiente, e 3,9%
não responderam ao tópico.
Gráfico 9 – Se o recurso da repatriação ajudou a fechar as contas da prefeitura
8,6%

3,9%

87,5%
Sim

Não

Não responderam

Fonte: CNM.
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Os Restos a Pagar (RAP) são um problema que vem aumentando ano a ano nas prefeituras. A última pergunta da pesquisa foi se os gestores municipais irão deixar RAP para a próxima
gestão. Como podemos ver no gráfico abaixo, 2.068 irão deixar RAP, o que corresponde a 47,3%
dos pesquisados. Já aqueles não vão deixar RAP são 1.775 (40,6%), e 12,2% não responderam
à pergunta.
Gráfico 10 – Irá deixar Restos a Pagar para a próxima gestão

Fonte: CNM.

Os municípios brasileiros e o 13º salário: uma extrapolação

Esta seção utiliza os resultados obtidos com a pesquisa realizada como proxy do comportamento do total de Municípios brasileiros (5.568). O comportamento do pagamento do 13º salário
em todos os Municípios é estimada a partir dos percentuais resultantes da pesquisa. É importante
ressaltar que os percentuais apresentados para analisar a série histórica a seguir são calculados
sobre o valor de respostas efetivamente obtidas – a quantidade de questões não respondidas é
ignorada no valor de análise.
Diante disso, é possível afirmar que 3.304 (59,3%) do total de Municípios optaram pelo pagamento do 13º em parcela única e 2.264 Municípios (40,7%) efetuarão o pagamento em duas
parcelas. Tais informações estão disponíveis nas tabelas 3 e 4.
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Tabela 3 – Forma de pagamento do 13º salário

2003
2005
2006

Parcela
Única
50,8%
56,3%
62,9%

2007

58,7%

41,3%

100,0%

2008

59,8%

40,2%

100,0%

2009

61,7%

38,3%

100,0%

Anos

Parcelado

Total

49,2%
43,7%
37,1%

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

2010

63,3%

36,7%

100,0%

2011

59,5%

40,5%

100,0%

2012

59,9%

40,1%

100,0%

2013

59,0%

41,0%

100,0%

2014

60,1%

39,9%

100,0%

2015

57,8%

42,2%

100,0%

2016

59,3%

40,7%

100,0%

Fonte: CNM.

Tabela 4 – Forma de pagamento do 13º salário para o total de Municípios

2003
2005

Parcela
Única
2.825
3.132

2006

3.499

2.064

5.563

2007

3.265

2.298

5.563

2008

3.327

2.236

5.563

2009

3.432

2.131

5.563

2010
2011
2012

3.521
3.308
3.335

2.042
2.255
2.228

5.563
5.563
5.563

2013

3.286

2.282

5.568

2014

3.348

2.220

5.568

2015

3.221

2.347

5.568

2016

3.304

2.264

5.568

Anos

Parcelado

Total

2.737
2.431

5.562
5.563

Fonte: CNM.

Dos 2.572 municípios, 11,2% já haviam pago a parcela única da gratificação natalina e 83%
pretendiam pagar até 20 de dezembro. Os outros 322 (5,8%) Municípios não teriam condições de
arcar com o 13º salário do funcionalismo público municipal dentro do prazo.
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Tabela 5 – Pagamento da parcela única do 13º salário
Ano
2003
2005
2006

Vai pagar
até 20
Já pagou
de
dezembro
8,0%
67,5%
1 4,6%
75,3%
1 8,3%
72,1 %

Vai
atrasar

Total

24,5%
1 0,1 %
9,6%

1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%

2007

26,8%

70,3%

2,9%

1 00,0%

2008

1 4,7%

84,2%

1 ,1 %

1 00,0%

2009

1 4,8%

80,4%

4,8%

1 00,0%

201 0

1 4,9%

82,4%

2,8%

1 00,0%

201 1
201 2
201 3

1 5,1 %
22,5%
7,5%

83,2%
69,7%
89,0%

1 ,6%
7,7%
3,5%

1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%

201 4

1 3,8%

80,5%

5,7%

1 00,0%

201 5

1 0,0%

80,3%

9,7%

1 00,0%

201 6

1 1 ,2%

83,0%

5,8%

1 00,0%

Fonte: CNM.

Tabela 6 – Pagamento da parcela única do 13º para o total de Municípios

Ano

Vai pagar
até 20
Já pagou
de
dezembro

Vai
atrasar

Total

2003
2005
2006

226
457
640

1 .907
2.358
2.523

692
31 6
336

2.825
3.1 32
3.499

2007

875

2.296

95

3.265

2008

489

2.801

37

3.327

2009

507

2.761

1 64

3.432

201 0

523

2.901

97

3.521

201 1
201 2
201 3

500
752
248

2.753
2.326
2.923

54
258
114

3.308
3.335
3.286

201 4

461

2.696

1 91

3.348

201 5

323

2.587

31 1

3.221

201 6

371

1 .879

322

2.572

Fonte: CNM.

Dos 2.264 Municípios que pagariam o 13º salário parcelado, 2.082 (92%) já haviam efetuado o pagamento da primeira parcela, e 160 (7,1%) ainda realizariam o pagamento dentro do prazo
determinado. Outros 0,9% atrasariam o pagamento dessa primeira parcela.

114

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

Tabela 7 – Pagamento da primeira parcela do 13º salário
Ano

Já pagou

2003
2005
2006
2007
2008
2009
201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
201 5
201 6

46,2%
85,2%
90,7%
90,1 %
92,1 %
85,6%
83,1 %
85,3%
96,2%
83,5%
91 ,9%
84,7%
92,0%

Vai pagar
até 30 de
novembro
33,5%
1 2,0%
7,5%
8,8%
7,5%
1 2,6%
1 5,1 %
1 4,0%
3,3%
1 5,6%
6,3%
1 2,2%
7,1 %

Vai
atrasar

Total

20,3%
2,8%
1 ,8%
1 ,1 %
0,4%
1 ,8%
1 ,8%
0,7%
0,4%
0,9%
1 ,7%
3,1 %
0,9%

1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%

Fonte: CNM.

Tabela 8 – Pagamento da primeira parcela do 13º para o total de Municípios
Ano

Já pagou

2003
2005
2006
2007
2008
2009
201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
201 5
201 6

1 .264
2.071
1 .872
2.070
2.060
1 .824
1 .697
1 .923
2.1 44
1 .906
2.041
1 .989
2.082

Vai pagar
até 30 de
novembro
91 7
292
1 55
202
1 68
268
308
31 6
74
355
1 41
286
1 60

Vai
atrasar

Total

556
68
37
25
9
38
37
16
10
21
38
73
21

2.737
2.431
2.064
2.298
2.236
2.1 31
2.042
2.255
2.228
2.282
2.220
2.347
2.264

Fonte: CNM.

A segunda parcela da gratificação natalina já havia sido paga por 30 Municípios, 2,2% dos
Municípios que pagarão parcelado, e 92,2% (2.087) pagariam até 20 de dezembro. Os 5,6% restantes não conseguiriam honrar com o compromisso dentro do prazo e atrasariam o pagamento
dessa última parcela, conforme destacado nas tabelas 9 e 10.
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Tabela 9 – Pagamento da segunda parcela do 13º salário
Ano

Já pagou

2003
2005
2006
2007
2008
2009
201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
201 5
201 6

1 ,1 %
1 ,7%
7,0%
1 1 ,7%
3,9%
0,7%
1 ,1 %
1 ,3%
1 3,3%
2,5%
1 ,9%
1 ,3%
2,2%

Vai pagar
até 20 de
dezembro
79,6%
90,1 %
85,0%
85,4%
95,1 %
95,5%
95,8%
97,5%
83,4%
94,1 %
93,0%
87,5%
92,2%

Vai
atrasar

Total

1 9,3%
8,2%
8,0%
2,9%
1 ,0%
3,7%
3,1 %
1 ,3%
3,3%
3,4%
5,1 %
1 1 ,2%
5,6%

1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%
1 00,0%

Fonte: CNM.

Tabela 10 – Pagamento da segunda parcela do 13º para o total de Municípios
Ano

Já pagou

2003
2005
2006
2007
2008
2009
201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
201 5
201 6

30
41
1 44
269
87
15
22
28
296
58
42
30
50

Vai pagar
até 20 de
dezembro
2.1 78
2.1 90
1 .754
1 .962
2.1 27
2.036
1 .956
2.1 99
1 .858
2.1 47
2.065
2.054
2.087

Vai
atrasar

Total

528
1 99
1 65
67
22
80
64
28
74
77
113
263
1 26

2.737
2.431
2.064
2.298
2.236
2.1 31
2.042
2.255
2.228
2.282
2.220
2.347
2.264

Fonte: CNM.

Conclusão
A pesquisa realizada cumpriu o objetivo de dimensionar a relação dos Municípios e o compromisso financeiro destes com seus funcionários. Foi possível perceber a tendência maior de
postergação do pagamento do 13º, pois o percentual de Municípios que optaram pagar em parcela única caiu na comparação com os últimos anos. Isso denota uma necessidade de maior prazo
para os gestores municipais buscarem recurso e evitarem atrasos em pagamentos.
Outro ponto preocupante é o crescimento do percentual de Municípios que declaram que
atrasarão o pagamento da gratificação natalina. Tanto para o pagamento da parcela única quanto para o pagamento das duas parcelas, como evidenciado no corpo do estudo e destacado nos
gráficos do Anexo II.
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Os aspectos destacados só reforçam a existência de uma crise financeira generalizada no
Ente federado menos favorecido no atual modelo de pacto federativo. O aumento das responsabilidades dos Municípios, agregado à alta dependência financeira que estes têm das transferências
de outros Entes e à queda constante destas transferências nos últimos tempos, colocaram as prefeituras em dificuldade financeira no último ano. Esse cenário implica diretamente o pagamento
da gratificação natalina aos servidores públicos municipais.
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Anexo II – Gráficos sobre o atraso do pagamento
Atraso do pagamento da parcela única do 13º salário

Fonte: CNM.

Atraso do pagamento da primeira parcela do 13º salário

Fonte: CNM.
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Atraso do pagamento da segunda parcela do 13º salário

Fonte: CNM.
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11

EMENDAS
PARLAMENTARES DE 2015

Introdução
Emenda parlamentar é o instrumento que os parlamentares possuem para participar e influir na elaboração de orçamentos da esfera à qual pertencem. No caso dos parlamentares federais, estes interferem no Orçamento Geral da União (OGU). As emendas são também um dos instrumentos que os prefeitos têm para conseguir recursos extras para seus Municípios, nos orçamentos tanto da União quanto dos Estados.
O presidente da República encaminha ao Congresso Nacional, até o dia 31 de agosto de
cada ano, a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) que irá vigorar no ano seguinte. A partir
desse encaminhamento, senadores e deputados federais podem emendar tal proposta, ou seja,
alterá-la para atender às necessidades de seus Estados de origem e bases eleitorais. Um exemplo é destinação pelo presidente da República, na proposta de orçamento de determinado ano,
de R$ 100 milhões. A possibilidade de emenda ao orçamento permite que qualquer parlamentar
altere a proposta, diminuindo a proposta do chefe do Executivo para R$ 90 milhões, direcionando
para emendas o resíduo de R$ 10 milhões. Portanto, tais emendas são o instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual e buscam uma melhor
alocação dos recursos públicos.
Diante disso e do crescimento de problemas dos gestores locais com os restos a pagar de
emendas, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) passou a acompanhar a execução orçamentária destas emendas. O desenvolvimento desse levantamento é uma tentativa de melhor
compreensão do tamanho da dívida de que a União têm com os Municípios que se originam dessas emendas no orçamento.

A execução das emendas
Em 2015, o orçamento da União contava com R$ 6,4 bilhões de dotação inicial para a execução de emendas parlamentares. Desse valor, foi empenhado apenas R$ 1,5 bilhão, 23% do valor dotado inicialmente. Os valores pagos durante o ano foram de R$ 475,8 milhões, o que equivale a 7,3% do valor da dotação inicial. Com isso, é possível afirmar que o percentual de execução
dessas emendas em 2015 foi de 31,3%, quando comparados o montante empenhado e o pago.
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Tabela 1 – Execução das emendas parlamentares em 2015

Em 2015, a promulgação da Emenda Constitucional 86, que institui o orçamento impositivo,
trouxe a esperança de que esse percentual de execução fosse expandido. A EC 86 tornou obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais inseridas na Lei Orçamentária
Anual (LOA). A execução obrigatória deve corresponder a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, e a emenda define que metade deste percentual deverá ser destinada
a serviços públicos de saúde.
Em 2014, a receita corrente liquida da União foi de R$ 641,5 bilhões, portanto o governo federal teria de executar em emendas parlamentares em 2015 até o valor de R$ 7,6 bilhões, equivalentes ao 1,2% estabelecido na emenda. Mas os dados destacados na Tabela 1 evidenciam que
isso não ocorreu e que, mesmo com a imposição orçamentária, os restos a pagar das emendas se
manterão um problema para os gestores municipais.

Por unidade orçamentária
Para analisar a execução das emendas por unidade orçamentária (UO) em 2015, serão
consideradas apenas as dez unidades com as maiores dotações iniciais. A execução orçamentária das dez unidades consideradas corresponde a 94% do total dos recursos pagos. O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é a UO que mais recebeu dotação inicial de emendas parlamentares: R$
4,027 bilhões, sendo que, destes, R$ 699,8 milhões foram empenhados e R$ 334,9 milhões foram
pagos em 2015. Essa alta execução para o Fundo de Nacional de Saúde se dá por causa do orçamento impositivo que define que 50% das emendas deve ser destinada aos serviços públicos
de saúde.
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Tabela 2 – Execução das emendas por unidade orçamentária

Entre as dez UO, somente duas não tiveram pagamentos realizados em 2015. A Fundação
Nacional de Saúde teve uma dotação inicial de R$ 53 milhões, sendo que destes foram empenhados R$ 31,8 milhões. Para o Ministério da Integração Nacional houve R$ 36,2 milhões em dotação
inicial, R$ 19,4 milhões empenhados e nenhuma emenda paga.

Por partido
É possível analisar as emendas parlamentares de acordo com os deputados ou senadores
responsáveis pelas elas e seus respectivos partidos. Os partidos políticos que mais têm dotação
inicial de emendas são PT, PMDB e PSDB, que juntos correspondem a mais de 40% do total. Por
outro lado, os partidos que contam com baixíssima dotação são PT do B, PRP e Psol, que somam
apenas 0,8% da dotação inicial total.
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Tabela 3 – Execução das emendas por partido

Analisando as emendas pagas, o PSDB foi, em 2015, o partido que teve mais emendas pagas: R$ 72,7 milhões, mais de 15,3% do total pago. O segundo partido com mais emendas pagas
foi o PMDB, com R$ 64 milhões pagos, que equivalem a cerca de 13,5% do total pago.

Conclusão
O orçamento impositivo foi amplamente defendido por ser considerado o fim à subserviência do Legislativo em relação ao Executivo e, por tabela, um limitador do balcão de negócios que
tem sido estabelecido entre esses dois poderes em torno da execução orçamentária. Com o presente levantamento é possível perceber que pelo menos o primeiro desses objetivos não foi alcançado, pois as emendas em 2015 tiveram uma execução pífia.
Se o orçamento impositivo estivesse sendo respeitado de fato, a União teria pago, em
emendas parlamentares em 2015, o valor de R$ 7,6 bilhões. Esse valor corresponde a 1,2% da
Receita Corrente Liquida da União no ano imediatamente anterior, 2014. Mas, conforme descrito
anteriormente, foram pagos somente R$ 475,8 milhões, bem menos do que o esperado.
A CNM sempre foi contra as emendas parlamentares, por defender que o OGU deve ser republicano e impessoal, e a vinculação destes recursos na mão de parlamentares contrariam estes
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preceitos. Atrelado a isso, a CNM também se preocupa com o impacto desses restos a pagar no
fim de mandato dos gestores municipais. Os prefeitos não podem deixar dívidas em aberto no encerramento do mandato, a não ser que deixem recursos em caixa para quitar tais débitos.
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SICONV E A SITUAÇÃO
CONVÊNIOS MUNICIPAIS
NO BRASIL

Introdução
Criado em 2008, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses (Siconv) surgiu com a intenção de administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com os demais Entes federativos e com entidades privadas sem fins lucrativos. O
sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e torna mais viável a realização
de investimentos em educação, saúde, infraestrutura, entre outros setores. Além disso, o Siconv
disponibiliza acesso livre às informações dos convênios e contratos de repasse firmados com a
União, com o objetivo de facilitar o acesso aos dados do sistema para a sociedade e a outras esferas de governo.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM), objetivando compreender a dimensão dos
convênios firmados com os Municípios brasileiros, desenvolveu o presente estudo utilizando a base do Siconv, acessada por meio da ferramenta disponibilizada pela Rede Siconv. A Rede Siconv
é a integração institucional do Ministério do Planejamento e agentes multiplicadores que visam ao
intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências na utilização prática Siconv.

O Siconv e seu vocabulário
O Siconv é o sistema informatizado do governo federal no qual são registrados todos os
atos de operacionalização das transferências de recursos via convênios e contratos de repasse. O
sistema foi instituído em 2008 e no mesmo ano teve início a obrigatoriedade da utilização do Portal
de Convênios3 para a celebração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e prestação de contas dos convênios firmados com transferências voluntárias da União.
A obrigatoriedade vale tanto para o concedente (órgão da administração pública federal
direta ou entidade da administração pública federal indireta, responsável pela transferência dos
recursos ou créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio) como para o
convenente (órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a
execução de programa). Tal obrigatoriedade de utilização do Siconv o torna um painel rico em in-

3 www.convenios.gov.br
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formações confiáveis sobre os pactos feitos entre os Entes subnacionais e a União por meio de
convênios e contratos de repasse.
Para a compreensão das informações contidas no Siconv, é necessário ter uma noção preliminar das nomenclaturas utilizadas pelo sistema. O entendimento das diferentes modalidades
é o primeiro passo para essa maior compreensão. Os convênios são acordos que disciplinam a
transferência de recursos financeiros dos orçamentos da União visando à execução de programa
de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade ou serviço em regime de mútua cooperação entre concedentes e convenentes. Já os contratos de repasse são um instrumento administrativo usado na transferência de recursos financeiros, por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário do governo federal.
Alguns aspectos orçamentários são importantes para o entendimento dos dados. O valor
da contrapartida é a parcela de colaboração financeira do convenente para a execução do objeto
do instrumento assinado. O valor da contrapartida se difere do ingresso de contrapartida, pois o
segundo termo é o investimento financeiro do recurso descrito, depositado na conta bancária do
convênio em conformidade com os prazos estabelecidos. Já o valor do repasse é a parcela com
que o concedente (governo federal) colabora para a execução do objeto. Se somados o valor da
contrapartida e o de repasse, teremos o valor global do instrumento assinado.
O valor desembolsado, por sua vez, é transferência efetiva da União para as contas dos
convênios, enquanto o valor de pagamentos é o quanto foi pago aos fornecedores propriamente
ditos pelo convênio. Por fim, o saldo em conta é o montante que efetivamente está na conta dos
convênios e ainda não foi gasto, pois muitas vezes se encontra bloqueado.

O Siconv e os números
Munidos do conhecimento mínimo sobre o que é o sistema e sobre as nomenclaturas por
ele utilizadas, é possível compreender melhor os dados extraídos do Siconv. A CNM utilizou a Rede Siconv para coletar os dados do sistema e fez algumas limpezas iniciais para que a análise seja
facilitada. A primeira das limpezas foi manter na base apenas os instrumentos assinados, ou seja,
as propostas já firmadas entre os partícipes; depois, foram excluídos da base os convênios que
não envolvessem a esfera municipal. Visando a analisar o período do mandato em vigor, a CNM
escolheu os instrumentos assinados de 2013 a 2016.
Entre 2013 e 2016, foram assinados com a esfera municipal 19.134 contratos de repasse
relativos a 4.792 convênios, que ao todo somam 23.926 instrumentos assinados. Os Municípios do
Estado de São Paulo são os que têm mais instrumentos assinados no período analisado (2.956),
seguidos pelos Municípios gaúchos (2.717). Esses dados podem ser observados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Modalidade de instrumentos por UF
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Total
Geral

Contrato
Convênio Total Geral
de Repasse
132
235
60
19
1.360
839
514
757
681
2.213
367
341
235
637
476
327
1.625
508
597
170
57
2.496
1.074
366
2.516
532
19.134

199
56
86
138
278
242
52
162
181
311
104
113
143
121
175
447
343
162
69
324
183
221
107
36
440
99
4.792

331
291
146
157
1.638
1.081
566
919
862
2.524
471
454
378
758
651
774
1.968
670
666
494
240
2.717
1.181
402
2.956
631
23.926

Fonte: SIC ONV - Elaboração Própria

O valor global dos 23.926 instrumentos assinados, de 2013 até 2016, soma R$ 14,8 bilhões.
Desse montante, 92,9% são recursos de repasse da União, equivalendo a R$ 13,8 bilhões, e pouco mais de R$ 1 bilhão é recurso de contrapartida dos Municípios. Do valor de repasse, foram empenhados R$ 12,7 bilhões e desembolsados, ou seja, efetivamente pagos pela União, menos de
um terço do montante empenhado: R$ 4,1 bilhões.
Dos R$ 4,1 bilhões desembolsados pelo governo federal, R$ 1,7 bilhões estão como saldo nas contas dos respectivos convênios, pouco menos da metade. Esse montante não foi gasto
por ter sido bloqueado pelos mais diversos motivos, como irregularidades decorrentes do uso dos
recursos ou outras pendências de ordem financeira, técnica ou legal. Grande parte desses bloqueios poderiam ser evitados com uma redução na burocracia imposta pelo governo central e aliviariam os Municípios que sofrem com obras e projetos parados.
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Tabela 2 – Valores por modalidade (em milhões de R$)
Dados

Contrato
Convênio
de Repasse

Global
Repasse
Contrapartida
Empenhado
Desembolsado
Ingresso de Contrapartida
Pagamentos
Saldo em Conta

11.524
10.632
892
9.955
2.947
292
2.128
1.114

3.341
3.182
157
2.825
1.184
80
702
594

Total
Geral
14.865
13.814
1.049
12.781
4.131
372
2.830
1.708

Fonte: SIC ONV - Elaboração Própria

A maioria dos convênios e contratos de repasse firmados entre 2013 e 2016 estavam em
execução: em média, 87,7% dos instrumentos assinados estavam nessa situação. Entretanto, Municípios de alguns Estados tinham boa parte de seus instrumentos assinados em “outras situações” que não em execução. Um exemplo alarmante é dos Municípios do Estado de Rondônia,
que tinham a menor média de instrumentos em execução: apenas 71,66%, sendo 21,46% dos restantes em situações como prestação de contas em análise, em complementação ou rejeitadas.
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Tabela 3 – Situação média dos instrumentos assinados
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Média
Geral

Aguardando
Em
Outras
Prestação
execução situações
de Contas
4,83%
81,87%
13,29%
13,75%
84,54%
1,72%
8,22%
81,51%
10,27%
8,28%
82,80%
8,92%
4,88%
93,10%
2,01%
5,46%
90,75%
3,79%
9,01%
82,86%
8,13%
5,33%
91,51%
3,16%
9,28%
90,26%
0,46%
7,21%
89,54%
3,25%
2,97%
92,36%
4,67%
7,05%
84,58%
8,37%
11,90%
84,92%
3,17%
23,48%
74,67%
1,85%
10,29%
86,64%
3,07%
3,36%
94,96%
1,68%
3,25%
92,89%
3,86%
13,13%
83,88%
2,99%
2,70%
94,89%
2,40%
6,88%
71,66%
21,46%
5,42%
92,50%
2,08%
5,82%
91,76%
2,43%
6,60%
89,25%
4,15%
6,22%
92,79%
1,00%
5,45%
91,98%
2,57%
5,23%
91,76%
3,01%
7,54%

87,70%

4,76%

Fonte: SIC ONV - Elaboração Própria

Conclusão
A Confederação entende que o estudo aprofundado do quadro dos convênios e contratos
de repasses entre a União e os Municípios é de relevante importância para que a gestão destes se
torne mais eficiente. A melhoria da gestão traz benefícios para a população e diminui o gargalos
entre as mais diversas fases desses instrumentos assinados.
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13

AVALIAÇÃO DO PAC –
UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE (UBS) E UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)

Introdução
O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o
desafio e a responsabilidade de ter um sistema de saúde nacional, público, universal e gratuito, da
vacinação ao transplante. A saúde pública deve, pode e precisa melhorar. Por isso, desde o 2012,
foram lançados programas e medidas que estão contribuindo cada vez mais para reduzir as filas
nos hospitais e o tempo de espera por um atendimento de qualidade. Entretanto a prática é bem
diferente da realidade, uma vez que a construção e a ampliação de Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) são burocráticas e exigem uma contrapartida
do Município além de suas capacidades financeiras. O mundo ideal seria aquele em que é possível a oferta de tratamento em lugares planejados e com uma quantidade satisfatória de profissionais para realizar o atendimento. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) fez um levantamento por meio do relatório divulgado pelo governo federal e publicado em fevereiro de 2016 pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o segundo balanço do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), referente ao período 2015-2018.

Diferenças entre Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
Veja algumas características das Unidades Básica de Saúde (UBS).
• Principal porta de entrada do usuário para atendimento no SUS.
• São locais prioritários de atuação das equipes de Atenção Básica: ESF, Nasf, Atenção
domiciliar, consultório na rua.
• As UBS são classificadas por porte: Porte I (uma equipe de atenção básica); Porte II
(duas equipes de atenção básica); Porte III (três equipes de atenção básica); Porte IV
(quatro equipes de atenção básica).

130

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

• Nas UBS, os atendimentos básicos são realizados: consultas médicas, inalações, consulta de enfermagem, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames, tratamento odontológico, entrega de medicação e outros conforme demanda local.
• As UBS são compostas principalmente por equipes de Estratégia Saúde da Família
(ESF).
• Equipe mínima de uma ESF: 1 médico, 1 enfermeiro, 1 técnico de enfermagem e o máximo de 12 agentes comunitários de saúde (ACSs).
• Horário de funcionamento: varia de acordo com as necessidades locais, geralmente funcionam das 7 horas às 17 horas.
• Os atendimentos são agendados ou por demanda livre, dependendo das necessidades
regionais.
• Palestras e oficinas em grupo sempre fazem parte da agenda das ESF.
Veja algumas características das Unidades de Pronto Atendimento (UPA).
• As UPAs fazem parte do nível intermediário de atenção à saúde.
• São classificadas por porte: Porte I (atende a até 150 pacientes por dia, com 7 leitos de
observação e população de 50 a 100 mil habitantes); Porte II (atende a até 250 pacientes por dia, com 11 leitos de observação e população de 100 a 200 mil habitantes); Porte III (atende a até 350 pacientes por dia, com 15 leitos de observação e população de
200 a 300 mil habitantes).
• As UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.
• Casos de maior complexidade devem ser encaminhados aos hospitais.
• Resolvem parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame.
• A maioria das UPAs deve contar com radiografia, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação.
• Os atendimentos são por demanda espontânea, encaminhados pelo Samu ou pela Atenção Básica.
• Equipes de multiprofissionais devem compor as UPAs: médicos de diversas especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, assistente social, farmacêutico,
técnico em laboratório, entre outros, conforme a necessidade local.

Dados do PAC
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Conforme demonstrado no Gráfico 1, das 425 UPAs apresentadas no relatório do PAC, 229
são de Porte I, ou seja, possuem apenas uma equipe de atenção básica. Outras 89 UPAs são do
Porte II, as quais necessitam de duas equipes de atenção básica. Vale ressaltar que o número
de ACSs deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750
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pessoas por agente e de 12 ACSs por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
Gráfico 1 – Quantidade de UPAs no PAC (por tipo de UPA)

Fonte: PAC – Infraestrutura Social e Urbana – UPA.

Segundo informações do Ministério da Saúde, disponíveis em seu site, uma equipe de atenção básica é composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista
ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista

ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de
saúde. Sendo assim, a equipe é formada por cinco categorias de profissionais. Cada equipe de
Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4 mil pessoas de uma determinada área,
onde passa a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
Do total de UPAs que aparecem no relatório, 44 não são unidades novas e sim estão em
processo de ampliação. Heranças históricas da ausência de investimentos no Nordeste e de políticas específicas para o enfrentamento de problemas característicos ainda determinam o panorama crítico da saúde da população nessa região. Assim, uma das maiores concentrações de projetos de UPAs é no Nordeste, com 123 Municípios beneficiados, seguido do Sudeste, com 101
Municípios.
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Gráfico 2 – Quantidade de Municípios com UPAs no PAC (por região)

Fonte: PAC – Infraestrutura Social e Urbana – UPA.

No relatório consta que 351 Municípios receberam incentivos para a construção ou reforma/
ampliação de suas UPas, conforme apresentado na Tabela 1. Ainda que o Nordeste tenha recebido maior incentivo para construção e reforma das UPAs, esses números não são suficientes para
suprir a necessidade desta região, bem como não são suficientes nos demais Estados.
Entre os Estados, São Paulo é o que tem o maior número de empreendimentos, 111 UPAs.
Ainda de acordo com os dados, o Estado do Amazonas e do Amapá não receberam nenhuma Unidade de Pronto Atendimento. Nos dados que foram levantados, é possível observar a quantidade
e tipo de UPA por Estado (Tabela 1).
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Tabela 1 – Quantidade de UPAs no PAC, por Estado, região e porte
UF
DF
GO
MS
MT
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
ES
MG
RJ
SP
PR
RS
SC
BR

Região

Nº de
Municípios

Centro-oeste
Centro-oeste
Centro-oeste
Centro-oeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Sudeste
Sudeste
Sudeste
Sudeste
Sul
Sul
Sul

1
19
3
15
5
30
18
16
13
25
4
5
7
2
21
6
1
5
6
21
9
65
19
23
12
351

UPA - Unidade de Pronto Atendimento
Quantidado por Tipos
Total
UPA
UPA I
UPA II
4
23
5
16
1
4
2
1
17
1
13
5
1
3
1
32
25
4
20
15
2
17
1
6
7
15
11
4
25
3
16
5
5
2
1
5
4
1
7
1
5
1
2
2
24
17
4
6
2
4
1
1
5
5
6
3
1
21
6
6
8
11
2
1
8
111
17
41
22
19
1
13
4
28
3
12
9
12
1
10
1
425
44
229
89

UPA III
4
1
1
3
3
3
3
1
2
3
2
1
31
1
4
63

Fonte: PAC – Infraestrutura Social e Urbana – UPA.

As UPAs ajudam a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, e essa vagarosidade para a
entrega prejudica efetiva e diretamente o cidadão que procura o atendimento de saúde.

É importante ressaltar que nem sempre a obra concluída é sinônimo de atendimento imediato à população, uma vez que depois de concluído o espaço físico ainda há necessidade da
montagem da estrutura para que a UPA comece a funcionar plenamente.
No último relatório do PAC, das 425 UPAs, 308 (72,47%) estão em obras, 64 (15,06%) em
ação preparatória, 15 (3,53%) em processo de licitação de obras e apenas 38 (8,94%) estão concluídas.
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Tabela 2 – Andamento dos processos de construção de UPAs no PAC
Situação
Ação preparatória
Concluído
Em licitação de obra
Em obras
Total de UPA

Quantidade de UPA
64
38
15
308
425

Proporção
15,06%
8,94%
3,53%
72,47%
100,00%

Fonte: PAC – Infraestrutura Social e Urbana – UPA.

Dessas 308 UPAs que se encontravam em construção, 25 estão classificadas em processo
de ampliação, isso quer dizer, por exemplo, que um Município tem uma UPA porte I, mas ele está
ampliando para uma UPA porte II, ou seja, o Município está aumentando a capacidade da unidade, mas também trazendo para si uma série de ônus.
Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Conforme dito anteriormente, as Unidades Básica de Saúde (UBSs) são as portas de entrada da saúde pública. O objetivo da UBS é deixar o atendimento à saúde sempre mais próximo à
população. Cada UBS pode conter até oito equipes de Saúde da Família (ESF), e isso vai depender de cada porte. Conhecer a realidade da população (diagnóstico epidemiológico), elaborar um
plano de saúde com base nos diagnósticos e desenvolver ações de vigilância à saúde atuando no
controle de doenças são também funções das UBSs.
A expansão das Unidades Básicas de Saúde tem o objetivo de descentralizar o atendimento, dar proximidade à população ao acesso aos serviços de saúde e desafogar os hospitais.
De acordo com os dados do segundo balanço do PAC, consta que 3.630 Municípios têm
alguma obra de UBS, sendo 1.471 Munícipios nordestinos e 876 do Sudeste.
Gráfico 3 – Quantidade de Municípios com UBSs no PAC (por região)

Fonte: PAC – Infraestrutura Social e Urbana – UBS.
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Entre as 10.590 UBSs do PAC, 5.119 estão concentradas na região Nordeste, em razão da
falta de infraestrutura que perdurou por anos na região. O intuito dessa concentração é amenizar
os problemas criados ao longo dos últimos anos. O Nordeste aparece sempre em destaque, uma
vez que o governo tenta amenizar os gravíssimos problemas oriundos de longos anos de descaso
com a saúde na região, conforme pode ser visto no Gráfico 4.
Entretanto, as demais regiões também apresentaram números significativos na expansão
de UBSs. Afinal, com esse crescimento é possível oferecer mais condições de saúde à população, entretanto, mesmo com a expansão em todo o país, o número não é suficiente para atender
a toda a população.
Gráfico 4 – Quantidade de USB por região

Fonte: PAC – Infraestrutura Social e Urbana – UBS.

Dentre as UBSs cadastradas no PAC, 4.724 são do tipo 1, ou seja, possuem apenas uma
equipe de Atenção Básica. Outras 1.025 são de tipo 2, as quais possuem até duas equipes de
atenção básica; 209 do tipo 3 com até três equipes de atenção básica; e 201 de tipo 4, que admitem no mínimo quatro equipes de atenção básica.
No Gráfico 5 é possível verificar que existem 4.422 UBSs que estão em processo de ampliação, para que seja possível comportar um número maior de atendimentos. Essas também estão
concentradas na região Nordeste.
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Gráfico 5 – Tipos de UBS

Fonte: PAC – Infraestrutura Social e Urbana – UBS.

Ainda com todas essas possibilidades de ampliação o sistema de saúde ainda está bastante debilitado, uma vez que não possui capacidade de atendimento à toda a população que necessita.
Tabela 3 – Andamento dos processos de construção de UBS no PAC
Situação
Ação preparatória
Concluído
Em licitação de obra
Em obras
Total de UBS

Quantidade de UBS
363
2.942
146
7.139
10.590

Proporção
3,43%
27,78%
1,38%
67,41%
100,00%

Fonte: PAC – Infraestrutura Social e Urbana – UPA.

É importante ressalvar que, mesmo com a construção e ampliação de novos estabelecimentos de saúde, esses não são os únicos investimentos a serem feitos, pois o maior investimento
deverá acontecer após as obras, quer seja, no custeio e manutenção dessas unidades.
Hoje, muitos municípios deixam de participar do programa, ou até mesmo não conseguem
ir até o final em razão da contrapartida exigida dos municípios ser muito aquém de suas possibilidades.
Portanto a Confederação entende que os programas, principalmente os que envolvem infraestruturas social e urbana, não pode ser tão burocratizados, uma vez que não se trata apenas
de construção, e sim da oferta de serviço e a manutenção dos mesmos.
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14

ATRASOS DOS REPASSES
FEDERAIS PARA A SAÚDE

Introdução
Em tempos de crise, o sistema de saúde público brasileiro sofre ainda mais com o histórico déficit de recursos às Ações e Serviços em Saúde Pública (ASSP): se assegura normativamente o direito à saúde sem que a União, em direta afronta ao pacto federativo, contraponha recursos
financeiros necessários à garantia deste direito fundamental. Como é do entendimento da Carta
Constitucional e legislação orgânica específica, cada esfera do governo deve garantir o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde.
Em períodos de recessão econômica, todos os Entes federados ficam expostos a problemas na execução das ações e serviços públicos. Particularmente nos Municípios menores, essa
situação de demanda crescente por saúde se contrapõe à escassez de recursos financeiros, atinge o ponto de estrangulamento da gestão local: a inviabilidade das políticas públicas nos seus
patamares mínimos.
Associada a essa situação histórica do subfinanciamento, temos o cenário de estagnação
econômica e os recentes ajustes fiscais do governo, os quais têm se manifestado por meio dos sistemáticos cortes no orçamento de áreas sensíveis – como saúde, educação e habitação – e que
resultam na retração do financiamento público, em absoluta contraposição às suas obrigações
constitucionais e para com o SUS.
A composição do atual cenário perante a insuficiência de recursos à manutenção dos serviços de saúde torna inviável e perversa a manutenção da atual lógica de distribuição de novos
recursos financeiros para a saúde. Essa lógica revela-se enviesada e mergulhada no campo de
acomodação considerando-se o subfinanciamento da saúde pública.
Pelo cenário enfrentado pelos Municípios, a CNM realizou um levantamento da quantidade de parcelas em atraso referentes à saúde. Os dados mostram o tamanho do rombo nas contas
municipais, com atrasos que em média passam de 60 dias.

Metodologia
Para a identificação das ações, estratégias e programas com atrasos, a CNM utilizou-se
das datas de ordens bancárias e da classificação da parcela correspondentes ao período de janeiro a dezembro de 2015, considerando a programação para transferência de incentivos aos Municípios. Sabe-se que, para estratégias como PAB fixo e MAC, o repasse é feito até o 10º dia de
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cada mês. Para outros programas, como ESF, ACS, Nasf e Saúde Bucal, as transferências ocorrem no último dia de cada mês.
Quando a ordem bancária ultrapassa o limite de prazo, inicia-se a contagem do atraso. Para
tanto, a CNM classificou os repasses nas seguintes categorias: antecipado, atraso de 0 a 30 dias,
atraso de 31 a 61 dias, atraso de 61 a 90 dias e atraso acima de 90 dias. Os dados avaliados correspondem somente às ordens bancárias apresentadas no Fundo Nacional de Saúde (FNS) com
dia, mês e ano (exemplo de data: 8/10/2015) e com a descrição completa da parcela e do exercício (exemplo de parcela: 1/12); a falta de qualquer uma destas informações inutilizou o dado.
Os repasses do FNS para os Municípios são efetuados em contas específicas para este fim,
de acordo com a normatização geral de transferências de recursos fundo a fundo do Ministério da
Saúde, com o objetivo de facilitar o acompanhamento pelos conselhos de Saúde no âmbito dos
Municípios, dos Estados e do Distrito Federal.

Política Nacional de Saúde, principais programas e financiamento
A Política Nacional de Saúde tem seus pilares nas leis 8.080/1990 e 8.142/1990, intimamente ligadas à própria construção do Sistema Único de Saúde (SUS). As leis da saúde regulam, em
todo o território nacional, as ações e os serviços executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público e privado. Nesse sentido, a consolidação da política não depende exclusivamente da adoção de programas por
parte do Ente municipal.
Em termos de financiamento, a Emenda Constitucional 29, promulgada em 13 de setembro
de 2000, assegurou o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo que
as três esferas de governo aportem anualmente recursos mínimos provenientes da aplicação de
percentuais das receitas e determinando as suas bases de cálculo.
Nesse contexto, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas com pessoal ativo e outras despesas de custeio e 9de capital, financiadas pelas três esferas de
governo, conforme o disposto nos arts. 196 e 198, § 2º, da Constituição Federal e na Lei 8.080/90,
relacionadas a programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que atendam a certos
critérios.
O Decreto 1.232/1994, posteriormente às normas operacionais 1/1991 e 1/1992 do SUS,
estabeleceu as condições e as formas para viabilizar os repasses regulares e automáticos dos recursos do SUS.
A Portaria GM/MS 204/2007 regulamentou o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ações e serviços de saúde, com o respectivo monitoramento e controle.
Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde passaram a ser organizados
e transferidos na forma de blocos de financiamento:
i.

Atenção Básica;

ii. Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
iii. Vigilância em Saúde;
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iv. Assistência Farmacêutica;
v. Gestão do SUS;
vi. Investimentos na Rede de Serviços de Saúde.
Os blocos de financiamento são constituídos por componentes, de acordo com as especi-

ficidades de suas ações e os serviços de saúde pactuados. Os recursos federais que compõem
cada bloco de financiamento são transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, fundo a
fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento, observados os atos normativos específicos.
No caso específico dos repasses da saúde, a CNM identificou os principais programas e
as respectivas datas das ordens bancárias das transferências da União aos Municípios para sua
execução. Nesse sentido, é importante esclarecer que a identificação das transferências “fundo
a fundo” por meio de “competências” foi substituída, desde 2014, para a terminologia “parcelas
mensais”, fundamentada na política de financiamento e nos atos normativos específicos para cada
bloco. Isso significa que as transferências devem ser efetuadas em 12 parcelas mensais, ou seja,
1/12 mensais. Esses repasses para cada bloco mantêm algumas peculiaridades.
Para o recebimento de recursos dos programas (Nasf, ESF, Saúde bucal) que compõem o
PAB Variável, é necessária a comprovação da execução das ações por meio do envio ao Ministério da Saúde das produções mensais, isto é, do registro do quantitativo de atendimento realizado
– chamado comumente de produção SUS - conforme a política nacional. Nesse sentido, a falta de
alimentação dos sistemas de acompanhamento e monitoramento das ações suspende automaticamente a transferência de recursos.
Ao analisarmos os dados do Fundo Nacional de Saúde, identificamos que os Municípios
têm recebido os recursos para o custeio e financiamento de programas considerados estratégicos, com atrasos superiores a 30 dias, por vezes, ultrapassando os 12 meses do exercício financeiro do ano, ou seja, os recursos que deveriam aportar nos cofres municipais em dezembro chegam apenas em fevereiro do outro ano.
Desses programas estratégicos, a CNM separou os seguintes:
Bloco de Atenção Básica

Componente: Piso da Atenção Básica - PAB Variável

Ação/ Serviço/ Estratégia: Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf)
Ano de criação: 2008

Municípios que executam o programa (2015): 3.329 (59.7%)
Número de equipes Nasf: 4.320

Objetivos do programa: apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando

as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo
das ações. Configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as
equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), com as equipes de atenção básica para popula-
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ções específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o Programa Academia
da Saúde. A composição de cada um dos Nasf será definida pelos gestores municipais, seguindo
os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas.
Financiamento: de janeiro a dezembro de 2015, foram identificadas 38.233 ordens bancá-

rias de transferências aos Municípios, destas, 5.493 (15%) correspondiam ao exercício financeiro
de 2014, 3.019 (8%) foram repassadas em 2015 dentro do prazo, 29.270 (76,8%) dos pagamentos
foram realizados com atrasos de 31 a 60 dias e 1 (0,2%) acima de 90 dias.
Tabela 1 – Repasses em atraso Nasf

e) acima de 90 dias

- 3.01 9 29.270

-

1

Subtotal A
(Identificiados)

d) 61 a 90 dias

-

201 6

c) 31 a 60 dias

-

b) 0 a 30 dias

e) acima de 90 dias

- 5.943

a) antecipado

d) 61 a 90 dias

Sim * nucleos de apoio a saude da familia - nasf

201 5

c) 31 a 60 dias

Acao/Servico/Estrategia

b) 0 a 30 dias

Seleção Amanda

Seleção Gustavo

UF

201 4

a) antecipado

Para desconsiderar dados digite "X" ►
◄Informe a UF (digite * para Total Geral)

*

- 38.233

Fonte: FNS/2016.

Bloco de Atenção Básica

Componente: Piso da Atenção Básica – PAB Variável

Ação/Serviço/Estratégia: Estratégia Saúde da Família/ESF
Ano de criação: 1993

Municípios que executam o programa (2015): 5.463 (98%)
Cobertura populacional (2015): 123.605.306 (60,43%)
Número de ESF: 40.162

Objetivos do programa: visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com

os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e
municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar seus princípios, diretrizes e fundamentos, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das
pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.
Financiamento: para a ESF foram identificadas 65.080 ordens bancárias para o ano de 2015, sendo
que 10.918 (16,7%) eram referentes à parcelas do ano de 2014, 5.454 (8,3%) foram pagas dentro do prazo esperado, 48.707 (74,8%) foram transferidas com atrasos de 31 a 60 dias e 1 (0,2%) acima de 90 dias.
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Tabela 2 – Repasses em atraso ESF

e) acima de 90 dias

- 5.454 48.707

-

1

Subtotal A
(Identificiados)

d) 61 a 90 dias

-

201 6

c) 31 a 60 dias

-

b) 0 a 30 dias

e) acima de 90 dias

- 1 0.91 8

a) antecipado

d) 61 a 90 dias

3 Sim * saude da familia - sf

201 5

c) 31 a 60 dias

Acao/Servico/Estrategia

b) 0 a 30 dias

Seleção Amanda

Seleção Gustavo

UF

201 4

a) antecipado

Para desconsiderar dados digite "X" ►
◄Informe a UF (digite * para Total Geral)

*

- 65.080

Fonte: FNS/2016.

Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar
Componente: Limite Financeiro da MAC

Ação/Serviço/Estratégia: Centro de Especialidades Odontológicas Municipal (CEO)
Ano de criação: 2004

Municípios que executam o programa (2016): 857 (15%)
Número de CEO (2016): 1.033

Objetivos do programa: o tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontoló-

gicas é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de Atenção Básica e no caso dos Municípios que estão na Estratégia Saúde da Família, pelas equipes de saúde bucal. Os CEOs devem
estar preparados para oferecer à população, no mínimo, diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos
moles e duros, endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais.
Financiamento: a transferência de recursos referentes aos incentivos mensais dos Centros

de Especialidades Odontológicas poderá ser suspensa, de maneira integral, quando a produção

mínima mensal, em qualquer das especialidades, não for atingida por dois meses consecutivos
ou três meses alternados no período de um ano, e será mantida até a regularização da produção
mínima mensal.
Considerando a regularidade da produção mínima mensal, a CNM identificou que, para
o ano de 2015, o FNS realizou 11.699 ordens bancárias aos Municípios. Entretanto o programa
apresentou extrema irregularidade em seus repasses, que são destacados na tabela abaixo: 852
(7,2%) transferências se referiam ao exercício 2014, somente 836 (7,1%) foram de fato efetuadas
dentro do prazo esperado, 8.368 (71,6%) foram repassadas com atrasos de 31 a 60 dias, 328
(2,8%) com atrasos de 61 a 90 dias e 1.314 (11,3%) com atrasos superiores a 90 dias.
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Tabela 3 – Repasses em atraso CEOs
e) acima de 90 dias

a) antecipado

b) 0 a 30 dias

c) 31 a 60 dias

d) 61 a 90 dias

e) acima de 90 dias

a) antecipado

Sim * ceo - centro de especialidades odontologicas - municipal

d) 61 a 90 dias

Acao/Servico/Estrategia

201 6

c) 31 a 60 dias

UF

201 5

-

833

-

19

-

836

8.368

328

1 .31 4

-

Subtotal A
(Identificiados)

201 4

◄Informe a UF (digite * para Total Geral)

b) 0 a 30 dias

Seleção Amanda

Seleção Gustavo

*

1 1 .699

Fonte: FNS/2016.

Consequências aos Municípios e ao sistema

Os repasses da União para a saúde não têm acompanhado o crescimento das despesas na
administração municipal, que se encontram com problemas financeiros cada vez mais graves, administrando um sistema de saúde à beira do caos. Em 2015, várias prefeituras anunciaram o fechamento parcial das atividades administrativas em Municípios do interior.
O atraso no envio de recursos federais compromete a prestação de serviços básicos nos Municípios. Atualmente, as prefeituras são totalmente dependentes das transferências constitucionais e não
possuem autonomia financeira, ou seja, precisam dos repasses para conseguir pagar suas contas.
A CNM alerta há anos que os Municípios têm investido em saúde muito mais do que os 15%
de recursos próprios definidos pela Constituição, ou seja, existem Municípios que gastam até 35%
em saúde. A média para 2015 foi de 22% da Receita Corrente Líquida (RCL).
Com o contexto agravado pela crise econômica, o desfinanciamento, o não reajuste dos valores dos programas, a inobservância do aumento populacional registado pelo IBGE, os Municípios
gritam: não temos mais de onde tirar dinheiro!
Atrasos de um, dois ou três dias são explicáveis e negociáveis com os servidores, fornecedores
e até com a população, mas quando se trata de atrasos superiores a 30 dias ou de meses sem ter o
recebimento devido das parcelas financeiras para a saúde, como o gestor municipal deve proceder?
As implicações causadas pelo atraso dos repasses aos Municípios vão desde a dificuldade
em planejar as ações, o pagamento de servidores e fornecedores e a garantia do direito à saúde, e
neste caso, refletindo diretamente nos planos de governo e de políticas do prefeito.

Dificuldade de planejamento e execução das ações
Uma das principais queixas registradas pelos gestores municipais em razão do quadro apresentado refere-se à dificuldade de planejar as ações em saúde em âmbito local. Quando não se tem
regularidade de repasses, é impossível se comprometer com a prestação dos serviços. O cumprimento do plano municipal se torna um desafio, associado a uma espera diária de incentivos pontuais que, a prática mostra, não têm data para chegar ao Fundo Municipal de Saúde. Nesse contexto, muitos gestores que viveram experiências negativas em razão do atraso de repasses redefinem
suas prioridades e preferem não se arriscar, reavaliando a possibilidade da abertura de serviços à
população, mantendo somente o mínimo de acordo com suas potencialidades.
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Perda da credibilidade perante a população e os fornecedores
Outro fator de impacto na administração local da saúde originado pelo contexto aqui explicitado refere-se à credibilidade perdida diante da população, dos fornecedores e dos servidores.
Politicamente falando, a população não tem condições de acreditar em uma boa gestão quando não encontra o mínimo de serviços em saúde disponíveis e de qualidade em seu Município.
Na prática, para os fornecedores, isso resulta em licitações esvaziadas, pois qual empresa fornecerá produtos, insumos ou medicamentos sem previsão de pagamento? Fato é que os
atrasos financeiros da União refletem no quantitativo de empresas dispostas a fornecerem o que
a administração pública do Município precisa. Considerando um mercado competitivo e de interesse financeiro, os atrasos no pagamento e o risco que a empresa corre são transformados em
juros extremos e ameaças infindáveis.
Já o servidor deve dominar uma gama de conhecimentos e habilidades das áreas de saúde e de administração, assim como ter uma visão geral do contexto em que elas estão inseridas
e um forte compromisso social. Nesse sentido, são instrumentos importantes no planejamento, na
prevenção de agravos, na promoção e assistência à saúde, e se veem totalmente desmotivados
tanto pela impossibilidade de planejar suas próprias vidas, considerando os atrasos salariais,
quanto por ter de cumprir suas tarefas com pouco ou até nenhum recurso ou insumo.
O gestor de saúde é transformador de recursos: ele utiliza os recursos físicos, humanos e
tecnológicos de que dispõe ou que pode obter para produzir serviços de saúde que, por sua vez,
são entregues à população. Os insumos utilizados incluem recursos humanos, materiais médicos
ou hospitalares, equipamentos e instalações e a tecnologia para operá-los; e todos possuem necessariamente um custo, mesmo que não se tenha nenhum gasto direto com eles. Considerando
sua importância, a falta de qualquer um desses influencia negativamente na qualidade do atendimento, na motivação profissional e no atendimento à população, sendo mais uma prioridade do
gestor, diante de tantas urgências.

Garantia à saúde com recursos financeiros insuficientes
O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um moderno modelo de organização dos serviços de saúde e tem como uma de suas características valorizar o nível municipal. Entretanto,
apesar de seu alcance social, não tem sido possível implantá-lo da maneira desejada em decorrência de sérias dificuldades relacionadas tanto ao seu financiamento quanto à eficiência administrativa de sua operação.
Sendo assim, a situação posta pelo governo federal é obrigar o Ente municipal a, quando
se fala em prevenir o adoecimento, tratar e salvar vidas, ter de explicar e lidar com os atrasos ou
a falta dos repasses, resposta que não se sobrepõe à garantia do acesso universal e qualificado
aos cuidados em saúde. Ressalta-se ainda que essa situação pode levar também a um aumento de demandas judiciais, que em determinadas ocasiões podem ultrapassar financeiramente as
condições mínimas de atender a uma população inteira em detrimento de um usuário apenas.
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A MUNICIPALIZAÇÃO DO
CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal é um instrumento
que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. A função é manter um registro de todas as
famílias de baixa renda em um único cadastro, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica da população. Nele são registradas informações como: características do
domicílio, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras
características, formas de acesso a serviços públicos essenciais e dados de cada um dos componentes da família.
Por famílias de baixa renda entende-se as que têm renda mensal de até meio salário mínimo
por pessoa ou renda mensal familiar total de até três salários mínimos. Esse instrumento funciona
como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas.
O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto 6.135/2007 e outras normativas.
Desde 2003, o CadÚnico é o principal instrumento do governo federal para a seleção e a
inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais, sendo usado obrigatoriamente para a
concessão dos seguintes benefícios: Programa Bolsa Família (PBF); Tarifa Social de Energia Elétrica; Brasil Alfabetizado; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); Carteira do Idoso;
Cisternas; Projovem Adolescente; Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais (Ministério das Cidades); isenção de taxa para concursos públicos; Programa Passe Livre (Ministério dos Transportes); Telefone Popular (Acesso Individual Classe Especial – Aice); aposentadoria
para pessoa de baixa renda; Programa Bolsa Verde; Programa Mais Educação; Ação Brasil Carinhoso; Água para Todos; Programa Bolsa Estiagem (Auxílio Emergencial Financeiro); Programa
de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec); e Carta Social.
A execução do Cadastro Único tem responsabilidade compartilhada entre o governo federal (Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Senarc/MDS), os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Lembrando que a Caixa Econômica Federal é o agente operador do Cadastro Único.
Nesse sentido, os Estados, osMunicípios e o Distrito Federal podem utilizá-lo para conhecer
melhor as demandas sociais de sua população e organizar a seleção de beneficiários de programas ofertados em seus governos.
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O principal objetivo desse estudo é verificar a forma como os gestores municipais utilizam
essa ferramenta para organizar a oferta e a gestão dos programas sociais, bem como conhecer
sua estrutura de trabalho e, por fim poder, contribuir para que melhorias sejam efetivadas.
Dos 5.570 Municípios brasileiros, participaram da pesquisa um total de 1.635, o que representa cerca de 30%. Trata-se de uma pesquisa de caráter declaratório.
Na ocasião, foram solicitadas informações relacionadas à estrutura de atendimento do cadastro, ou seja, espaço para o trabalho de cadastramento das famílias de baixa renda, equipe, atividades desenvolvidas, dificuldades dos Municípios em cumprir essas atividades, utilização dos
dados obtidos com o cadastramento da população para aprimoramento do planejamento e da
gestão municipal dos programas sociais.

Estrutura
Pensar estruturas de atendimento à população é primordial no desenvolvimento de políticas
públicas que lindam diretamente com questões sociais, uma vez que essas tratam de temas delicados para os usuários/população em geral, e garantir sua privacidade durante o atendimento é
tão importante quanto garantir que suas demandas sejam atendidas.
A pesquisa apontou que, em relação ao espaço para a gestão do CadÚnico, 79% dos Municípios pesquisados o compartilham com outros equipamentos públicos, principalmente com o
Centro de Referência de Assistência Social (Cras), neste caso 69%.
Gráfico 1 – O Município tem espaço compartilhado para gestão do CadÚnico?

Fonte: CNM.

Em se tratando de Municípios de pequeno porte, dividir espaço significa economia de recurso, e assim os gestores podem investir em outros setores, serviços ou até em custeio. Todavia,
isso pode comprometer as condições de atendimento às demandas da população, como acesso
a um local que garanta a privacidade no registro adequado dos formulários.
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Essa prática é comum em decorrência dos baixos valores de cofinanciamento transferidos
para operacionalização dos serviços, e geralmente as prefeituras não dispõem de imóveis próprios, logo se adaptam à realidade que vivem.
Sendo assim, é provável que um espaço, uma sala, que poderia ser destinada às atividades do serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (Paif), esteja sendo utilizada para
cadastramento dos programas sociais.
Vale ressaltar ainda que o CadÚnico não é exclusivo da Política de Assistência Social, ele
está a serviço de todos os programas sociais do governo federal; não necessariamente deve estar
onde a assistência social está.
Sobre a infraestrutura, pode-se afirmar que 99% dos Municípios disponibilizam aos trabalhadores computador, internet, impressora e local para arquivar as fichas de cadastro.
Gráfico 2 – O Município disponibiliza infraestrutura para o desenvolvimento das atividades?

Fonte: CNM.

Trata-se de uma informação extremamente positiva, pois sem as condições mínimas para
cadastramento é impossível dar retorno a população.
Outro fator preponderante para boa utilização do CadÚnico é a formação de sua equipe de
atendimento. Ter profissionais qualificados na operacionalização do cadastro pode contribuir para
ações de planejamento das políticas sociais.
Em se tratando de equipe, a pesquisa apresenta bons números, apontando que a maioria
dos Municípios pesquisados, 87,5%, possui equipe específica, ou seja, um gestor, entrevistadores e operadores de sistema.
Mas os 11% que responderam não dispor de equipe própria acabam por utilizar profissionais de outros espaços ou serviços para realizar as atividades do CadÚnico. Nesse caso, a pesquisa revela que 79% utilizam profissionais do Cras para trabalhos do CadÚnico.
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Competências e gestão no Cadastro Único
O ponto primordial desta pesquisa é tratar da gestão do cadastro sob a perspectiva da utilização das informações adquiridas, ou seja, observar se os gestores as conseguem utilizar nos
processos de construção de diagnósticos e planejamentos das políticas públicas municipais, e
quais as dificuldades enfrentadas.
A gestão do Cadastro Único pressupõe um papel primordial do Município, por ser o Ente
responsável por alimentar os questionários que geram as informações para o cadastro. Deve-se
ficar atento, no entanto, ao fato de que os três níveis da Federação possuem responsabilidades, e
a cooperação entre eles é fundamental para boa operacionalização e gestão do cadastro, assim
como para a utilização correta das informações geradas por ele.
A gama de informações produzidas pelo cadastro é fundamental para o planejamento das
políticas públicas. O Cadastro Único é uma importante ferramenta para a articulação da rede de
promoção e proteção social. É também um mecanismo fundamental para a integração das iniciativas de diversas áreas que trabalham a questão da inclusão social, mas é preciso que cada Ente
desempenhe da melhor forma o seu papel, não sobrecarregando os demais.
Competências

Compete aos Municípios:
• identificar as famílias que compõem o público-alvo do Cadastro Único e registrar seus
dados nos formulários específicos;
• analisar os dados e zelar pela qualidade das informações coletadas;
• digitar, no sistema de cadastro único, os dados coletados nos formulários;
• manter atualizada a base de dados municipal do CadÚnico;
• dispor de infraestrutura e recursos humanos permanentes para a execução das atividades inerentes à operacionalização do cadastro;
• estimular a utilização dos dados do CadÚnico para o planejamento e gestão de políticas
públicas locais voltadas à população de baixa renda, executadas no âmbito do governo local;
• prestar apoio e informações às famílias de baixa renda sobre o cadastro;
• arquivar os formulários em local adequado por um período mínimo de cinco anos;
• adotar medidas para controle e prevenção de fraudes ou inconsistências cadastrais.
Compete aos Estados:
• promover a utilização do Cadastro Único como ferramenta de planejamento e integração
de políticas públicas estaduais voltadas à população de baixa renda;
• disponibilizar apoio técnico aos Municípios na gestão do Cadastro Único;
• coordenar, gerenciar, executar e cofinanciar programas de capacitação do Cadastro
Único;
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• implementar estratégias, desenvolvidas pela Senarc ou no próprio âmbito estadual, em
parceria com Municípios e/ou órgãos representativos dos respectivos segmentos populacionais, para o cadastramento de povos indígenas e comunidades quilombolas.
Compete à União (Senarc/MDS):
• coordenar, acompanhar e supervisionar, no âmbito federal, a gestão, a implantação e a
execução do Cadastro Único;
• emitir regulamentos e instruções operacionais sobre o Cadastro Único para subsidiar
procedimentos que se verificarem necessários à sua operacionalização;
• articular os processos de capacitação de gestores e de outros agentes públicos envolvidos com a operação do Cadastro Único;
• avaliar a conformidade e qualidade do Cadastro Único, definindo estratégias para buscar a veracidade e aumentar a qualidade das informações nele registradas;
• tornar disponível atendimento aos governos locais para esclarecimentos de dúvidas referentes ao Cadastro Único;
• estimular o uso do Cadastro Único por outros órgãos do governo federal, pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios;
• disponibilizar para os Estados, periodicamente, a base de dados dos Municípios situados em sua área de abrangência;
• adotar procedimentos de fiscalização e controle, com intuito de detectar falhas ou irregularidades;
• autorizar o envio de formulários de cadastramento aos governos locais.
Em se tratando de questões técnico-operativas relacionadas à gestão do cadastro – tais
como identificação das famílias de baixa renda, cadastro, registro e atualização das informações
destas famílias –, os Municípios nos apresentam a seguinte realidade:
1. identificar as famílias de baixa renda é a ação mais trabalhosa, segundo os gestores municipais participantes da pesquisa;
2. a segunda ação mais trabalhosa é a atualização dos dados, que os Municípios devem
realizar a cada dois anos.
A justificativa para a identificação das famílias de baixa renda ser uma dificuldade se dá por
dois motivos principais: o deslocamento dos profissionais que operam o cadastro e a capacitação
técnica para realizar a identificação.
É interessante observar como esses pontos estão correlacionados, com aspectos positivos
e negativos. Por um lado, a visita domiciliar carece de deslocamento, gera custos significativos
para o Município, que deve ter uma equipe específica para isso, uma vez que não pode deixar o
equipamento físico sem atendimento, devendo dispor também de meio de transporte. Por outro lado, a visita é a forma mais indicada para a identificação das famílias, e a que dá mais condições
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de a equipe realmente obter registros mais próximos da realidade quanto à renda declarada, às
condições habitacionais e ao acesso aos serviços públicos.
Tal abordagem contribui não apenas para dificultar possíveis declarações de informações
incorretas, como também para garantir que as famílias mais vulneráveis, que por vezes têm mais
dificuldade em acessar os locais de cadastramento, tenham seu direito de inclusão no cadastro
garantido, sem custos.
Acredita-se que a questão da capacitação técnica está ligada à veracidade das informações relacionadas à renda, fator decisivo para acessar os programas sociais. Os instrumentos técnicos, como formulários e questionários, não são suficientes para garantir isso, e a capacitação do
entrevistador é fundamental. Vale lembrar que os demais Entes têm responsabilidade nesse processo. A organização das capacitações dos entrevistadores, por exemplo, é atribuição dos Estados. É importante que o Município contate a respectiva coordenação estadual do Cadastro Único
para solicitar informações sobre possíveis planos e cronogramas de capacitação.
Em relação à atualização dos dados do cadastro, aquela realizada a cada dois anos, a justificativa dos Municípios entrevistados para que essa seja uma dificuldade no processo de gestão
é a falta de condições para deslocamento, de acesso ao sistema e de repasse financeiro por parte do governo federal.
Gráfico 3 – Dificuldades dos Municípios para atualização do CadÚnico

Fonte: CNM.

Em se tratando de repasse financeiro, é sabido que o recurso transferido na modalidade
fundo a fundo, do Fundo Nacional de Assistência Social para Fundo Municipal de Assistência Social, como forma de confinanciamento federal para as ações de gestão do Cadastro Único segue
o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF).
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O IGD-PBF é um indicador desenvolvido pelo MDS que mostra a qualidade da gestão local
do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único. Foi criado em 2006 e tinha como valor de
referência para o cálculo de cofinanciamento R$ 2,50, passando para R$ 3,25 em 2011.
A CNM chama a atenção para o congelamento do valor de referência para realização desses cálculos, no caso R$ 3,25 por cadastro válido, sem reajuste desde o ano de 2011. Caso o IGD-PBF fosse corrigido segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) em janeiro de
2016, deveria estar em R$ 4,70, uma diferença de 69%.
A questão do cofinanciamento federal para ações de gestão do cadastro único é um tema
primordial para o atendimento das necessidades/demandas da população.
Vale ressaltar que o CadÚnico não é um sistema privativo da Política de Assistência Social,
sendo porta de entrada para diversos programas sociais, sendo seu uso obrigatório para a concessão de diversos outros benefícios, como listado no início deste estudo.
Nota-se claramente que o cadastro abarca outras políticas sociais, mas o que chama a atenção é o fato de que o único recurso financeiro federal para apoio a gestão do cadastro é o IGD-PBF,
recurso vinculado à Política de Assistência Social. O Município é responsável por preencher o cadastro com informações de pessoas que tenham perfil para os demais programas sociais citados,
mas não recebe apoio financeiro de nenhuma outra política pública para operacionalizá-lo.
Destaca-se ainda que o recebimento desse recurso é compreendido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome como um incentivo à boa gestão. O IGD é uma transferência obrigatória da União para os Entes federados que aderem voluntariamente ao PBF, desde
que alcancem índices mínimos estabelecidos.
O índice varia entre zero e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o resultado da avaliação
da gestão. Com base nesse indicador, o MDS calcula o valor dos recursos financeiros que serão
repassados aos Entes federados.
Para aferir a qualidade da gestão municipal do PBF e do Cadastro Único, o IGD-PBF considera os fatores listados a seguir.
Fator I

Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros = número de cadastros válidos no perfil do CadÚnico dividido pelo número de famílias estimadas como público-alvo do CadÚnico.
Taxa de Atualização Cadastral = número de cadastros válidos de famílias no perfil do
Cadastro Único no Município atualizados nos últimos dois anos dividido pelo número de cadastros válidos no perfil do Cadastro Único no Município.
Taxa de Acompanhamento da Frequência Escolar = número de crianças e adolescentes pertencentes às famílias beneficiárias do PBF no Município com informações de frequência escolar dividido pelo número total de crianças e adolescentes pertencentes a famílias beneficiárias do PBF no Município.
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Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde = número de famílias beneficiárias
com perfil saúde no CadÚnico no Município com informações de acompanhamento de condicionalidades de saúde dividido pelo número total de famílias com perfil saúde no Município.
Fator II

Fator de adesão ao Sistema Único de Assistência Social (Suas), que expressa se o Município aderiu ao Suas de acordo com a Norma Operacional Básica (NOB/Suas).
Fator III

Fator de informação da apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD-M, que indica se o gestor do FMAS lançou no sistema informatizado do MDS (SuasWeb) a
comprovação de gastos ao CMAS.
Fator IV

Fator de informação da aprovação total da comprovação de gastos dos recursos do
IGD-M pelo CMAS, que indica se o conselho registrou no SuasWeb a aprovação integral das
contas apresentadas pelo gestor do FMAS.
Conforme estipulado na Portaria MDS 81/2015, o valor mínimo de repasse aos Municípios
que atingirem os índices mínimos estabelecidos pelo IGD-PBF passou de R$ 687,50 para R$
1.430,00.
De modo geral, pode-se perceber que o bom desempenho no cumprimento desses quatro
fatores requer dos gestores municipais dedicação, equipe capacitada e trabalho em rede. O desafio maior é realizar todas as atividades necessárias para comprovar uma boa gestão, incluindo
o atendimento a outras políticas, mas com apoio financeiro de somente uma, a de assistência social, mesmo que a função seja apenas realizar um cadastramento.
Ainda sobre apoio financeiro, a pesquisa revela que quase metade dos entrevistados acreditam que os recursos não são suficientes, como mostram os gráficos 4 e 5.
Gráfico 4 – Sobre o financiamento da gestão do CadÚnico, o IGD-PBF é suficiente para manter a infraestrutura?

Fonte: CNM.

152

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

Gráfico 4 – Sobre o financiamento da gestão do CadÚnico, o IGD-PBF é suficiente para manter o pessoal?

Fonte: CNM.

É interessante observar que mesmo com a gama de atividades relacionadas a operacionalização do Cadastro Único, mais da metade dos Municípios participantes apontam que os recursos
financeiros oriundos do IGD-PBF são suficientes para despesas de infraestrutura e pessoal, mas,
ao mesmo tempo em que afirmam isso, relatam complementar ambas as despesas com recursos
municipais, em pelo menos R$ 15 mil reais mês para cada uma das áreas.
O financiamento da assistência social preconizado por sua lei orgânica, Lei 8.742/1993, é
organizado de forma tripartite, ou seja, União, Estados e Municípios devem financiar os programas, serviços, ações e projetos da política de assistência social – mas atualmente poucos Estados
cofinanciam esta política, deixando os Municípios ainda mais sobrecarregados.
Destaca-se, ainda, que os Municípios devem destinar recursos para as instâncias de controle social do PBF, no mínimo 3% dos recursos do IGD-PBF, destinados ao desenvolvimento das
atividades do respectivo conselho.
Segundo o Censo Suas/2013, 79,4% dos conselhos de assistência social são instância de
controle social do PBF, e 84,4% acompanham a execução do Programa Bolsa Família, mais uma
ação de responsabilidade dos gestores municipais.

Gestão e usos do Cadastro Único
O Cadastro Único é muito mais do que um banco de informações sobre as famílias de baixa renda. Ele abrange procedimentos, tecnologias e sistemas eletrônicos, logo é priomordial que
gestores municipais tenham consciência e conhecimento para também operá-lo segundo suas necessidades, otimizando a coleta de dados proporcionada pelo cadastro e utilizando suas informações em favor da gestão das políticas públicas sociais municipais.
A pesquisa aponta que 92% dos Municípios pesquisados afirmam utilizar as informações
armazenadas pelo cadastro único para ações de gestão, tais como a elaboração de instrumentos
de planejamento. Todavia esses se concentram em instrumentos ligados apenas a Política de As-
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sistência Social, como o planejamento de ações de busca ativa e a elaboração do plano de ação
de assistência social.
Chama a atenção o fato de os dados do cadastro serem pouquíssimo utilizados para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) dos Municípios, apenas 49% dos gestores o utilizam.
O PPA é o instrumento gerencial de planejamento das ações governamentais de caráter
estratégico e político. Ele evidencia o programa de trabalho do governo manifesto nas políticas,
nas diretrizes e nas ações para longo prazo e os respectivos objetivos a serem alcançados, quantificados fisicamente. O plano abrange as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de
capital, outras delas decorrentes e os programas de duração continuada.
Ou seja, é fundamental apresentar as demandas sociais para elaboração do PPA, e o CadÚnico pode e deve ser essa ferramenta de elaboração de diagnóstico que subsidie o planejamento das políticas públicas sociais, principalmente por ser uma ferramenta gratuita e operacionalizada pelos Municípios.
As informações do Cadastro Único permitem o acompanhamento da evolução das condições de vida das comunidades mais carentes e, consequentemente, o monitoramento e a avaliação da qualidade das intervenções realizadas pelas políticas sociais.
Os gestores podem, por meio dos dados do CadÚnico:
• mapear as famílias de baixa renda com crianças de 0 a 6 anos, identificando o melhor
local para a implantação de creches e pré-escolas;
• identificar as famílias com domicílios precários, priorizando as políticas de habitação e
saneamento;
• identificar os adultos com baixo grau de instrução, ofertando a eles cursos de alfabetização ou educação de jovens e adultos.
Demandas como essas se relacionam com políticas públicas que têm ações continuadas
em sua estrutura, como saúde e educação, logo podem compor o processo de elaboração do
PPA. Política pública só se concretiza com a garantia de orçamento, por isso a importância de se
correlacionar os dados do cadastro para fundamentar as necessidades e demandas sociais.
O CadÚnico pode contribuir para a formulação e gestão de políticas públicas, bem como a
realização de estudos e pesquisas.
A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) organiza o acervo de dados do
MDS e cria ferramentas informacionais para que técnicos, gestores e cidadãos possam filtrá-los e
analisá-los. Essas ferramentas podem auxiliar os gestores municipais na construção e no aprimoramento de suas políticas sociais. São elas: Datasocial, Tabsocial (Cecad), Relatório de Informações Sociais, Mapas Temáticos de Vulnerabilidade Social (Mavs), Painel de Conjuntura e Programas Sociais, Identificação de Localidades e Famílias em Situação de Vulnerabilidade, Suas Visor
e Portal Brasil sem Miséria.
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Por meio do Cadastro Único e de pesquisas como o Censo IBGE, a PNAD, a Munic e o Censo SUAS, a Sagi reúne dados e os disponibiliza em mapas, relatórios, análises e boletins sobre a situação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e da pobreza em todos os Municípios do país.
O MDS depende exclusivamente da colaboração dos Municípios para obter os dados do
CadÚnico, do Censo Suas e da Munic. As fichas das famílias registradas no CadÚnico são preenchidas pelos gestores municipais. É deles também a função de responder ao questionário do Censo Suas. Se os dados estiverem incorretos, haverá distorções entre como as ferramentas da Sagi
representam o Município e como ele é na realidade.
É importente frisar que os gestores municipais podem utilizar as informações dessas bases
que eles preenchem para elaboração dos seus planejamentos. Destaca-se, ainda, que é por meio
das informações contidas nesses formulários que o MDS planeja e organiza a distribuição de recursos para o cofinanciamento da assistência social.
A pesquisa apresenta que entre esses sistemas públicos de informação os mais conhecidos e utilizados pelos gestores municipais são os listados a seguir.
Tabsocial (Cecad)

O Tab Social possibilita o cruzamento de dados do Cadastro Único e do Censo Suas.
É importante pois traz informações sobre áreas com mais vulnerabilidade e risco social, perfil
das famílias mais carentes, assim é possível que o Município tenha um diagnóstico mais completo e saiba exatamente onde instituir um Cras, por exemplo, ou um posto de cadastramento
do Programa Bolsa Família. Essa ferramenta permite que o gestor aprofunde a análise sobre
as capacidades e deficiências da rede socioassistencial do seu Município.
Relatório de Informações Sociais

O Relatório de Informações Sociais reúne um conjunto de relatórios e boletins que selecionam e sistematizam informações sobre as características socioeconômicas e demográficas e sobre as ações de assistência social de um Município. Esse relatório é uma excelente
ferramenta para elaboração do PPA e do Plano Municipal de Assistência Social, pois gera um
diagnóstico socioeconômico do Município. Pode ser baixado por nível de proteção social, ou
seja, o Município pode obter informações da proteção social básica e especial de média e alta
complexidade, além de informações sobre a segurança alimentar e nutricional, Programa Bolsa Família e inclusão produtiva. O RI utiliza como fontes dos dados: Censo IBGE 2010, Munic
IBGE 2009, Censo Suas, Cadastro Único, Rais.
Portal Brasil sem Miséria

O boletim Brasil sem Miséria no seu Município traz informações sobre o CadÚnico e as
ações do BSM no Município. Ele está dividido em três partes, compreendendo os três eixos do
plano (garantia de renda, acesso a serviços e inclusão produtiva). As informações vão além
da assistência social e informam, por exemplo, os repasses para a construção de Unidades
Básicas de Saúde e escolas e o registro de acompanhamento das condicionalidades de educação e saúde para os beneficiários do PBF.
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Gráfico 5 – O gestor tem conhecimento da disponibilidade das seguintes ferramentas

Fonte: CNM.

De modo geral, os técnicos e gestores da política de assistência social estão familizarizados com essas ferramentas, todavia é necessário criar a cultura de se utilizar aquilo que se produz. Todas as bases de dados utilizadas pelo governo federal para analisar, monitorar a situação
dos Municípios em relação às questões sociais, e consequentemente distribuir os recursos da assistência social, são alimentadas pelos Municípios, então é necessário que os gestores otimizem a
utilização desses dados para trabalhar a gestão de políticas como saúde, educação e saneamento, por exemplo, indo para além da assistência social.
As demais ferramentas também são bastante úteis, como o Suas Visor, que possui o campo “diagnóstico socioterritorial”, que exibe um mapa do Município dividido por setores censitários,
permitindo observar as condições sociais de cada um deles. Isso possibilita a análise de possíveis
problemas e carências da Município. Selecionando uma determinada zona, é possível obter informações como número de domicílios particulares permanentes, população que vive com até R$ 70
mensais per capita, número de crianças de 0 a 6 anos, entre outras. A ferramenta também mostra
o alcance dos atendimentos realizados pelos Cras e Creas.

Conclusão
As produções técnicas da Confederação Nacional de Municípios, de modo geral, buscam
contribuir com o aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas municipais, para que os Municípios se desenvolvam e possam atender às demandas da população.
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O tema proposto pelo estudo sem dúvida não se esgotará, é necessário repensar os processos de gestão de políticas públicas no Brasil. O estudo apresentou uma gama de sistemas de
informações que parecem ser pouco utilzados pelos gestores.
É necessário que os órgãos federais responsáveis pela criação desses sistemas os divulguem mais, repassando para os Municípios a necessidade de os utilizarem em seus processos de
planejamento.
Nota-se o conhecimento a respeito dos sistemas, mas uma carência em relação a capacitação técnica e condições de trabalho em pontos fundamentais no enfrentamento da pobreza, como a busca ativa e a atualização cadastral, responsabilidades também do Município, que se não
cumpridas podem prejudicar a população no acesso aos programas sociais.
É fato que políticas sociais como educação, saúde e assistência social possuem um escopo de ferramentas de análise e monitoramento muito finas, elaboradas e necessárias ao seu processo de execução, mas também é necessário reconhecer que essas ferramentas ainda estão
concentradas nos organismos federais.
Para os gestores dessa políticas públicas, a visão ampliada da pobreza, por vezes apresentada pelo Cadastro Único, pode permitir a integração de ações de diferentes setores, constituindo aquilo que se chama intersetorialidade.
De modo geral, a gestão pública é pensada de forma compartimentada, como se fosse
composta de áreas que não conversam entre si, que têm responsabilidades fragmentadas em relação a indivíduos, famílias, territórios. Como resultado, tem-se a produção de informações fracionadas em diversos setores governamentais, e políticas trabalhando a mesma questão, mas de forma isolada.
Pesquisas como essas devem contribuir principalmente para a construção de um debate
mais horizontal a respeito do atendimento às questões sociais, pois há hoje no Brasil uma infinidade de programas, ações e projetos sociais, mas pouca integração prática, monitoramento e avaliação.
É necessário ampliar o debate sobre a forma como se utilizam as ferramentas públicas disponibilizadas para gestão das políticas públicas, e é fundametal trazer para este debate aqueles
que as utilizam no dia a dia, os gestores municipais.
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16

ATRASOS NO
COFINANCIAMENTO DOS
PRINCIPAIS PROGRAMAS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Constituição Federal de 1988 teve uma preocupação especial quanto aos direitos sociais
dos brasileiros, estabelecendo uma série de dispositivos que assegurassem ao cidadão o acesso
a direitos básicos, necessários para uma vida digna. Em suma, todas as formalidades para que se
instituísse um Estado de bem-estar social no Brasil.
Seu art. 6º aponta que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. E o art. 203 fundamenta
a assistência social como um direito que será prestado a quem necessitar.
A partir daí, a assistência social ganha status de política pública, sendo regulamentada pela Lei 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), que a reconhece como direito do cidadão e dever do Estado, como política de seguridade social, provendo mínimos sociais.
A Política de Assistência Social é generalista e perpassa pelas demais, como saúde e educação, de modo que viabilize aos cidadãos acesso a elas.
O status de política pública traz consigo responsabilidades estatais para sua manutenção,
ou seja, é dever do Estado mantê-la. A Loas, em seus capítulos III e V, determina que o modelo de
gestão e de financiamento da assistência social deve ser descentralizado e participativo: União,
Estados e Municípios devem compartilhar responsabilidades, inclusive financeiras. Então, atualmente, a estrutura de financiamento da assistência social conta com a obrigatoriedade de os Municípios alocarem recursos próprios em seus fundos municipais como condição para receber transferências de recursos federais na modalidade fundo a fundo.
Sendo a assistência social uma política generalista, e tendo como princípio a universalização dos direitos sociais, está ligada às demais políticas sociais, e tem sua estrutura de atendimento organizada na forma de proteções sociais. São elas: básica e especial, subdividida em média
e alta complexidade.
Um conjunto de serviços e programas tem como finalidade a oferta de ações voltadas prioritariamente para a defesa e a efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania e enfrentamento das desigualdades sociais. Essas ações são de-
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senvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).
A garantia de acesso à política de assistência social por parte do cidadão que se encontra
em situação de risco e vulnerabilidade social somente se dá quando ocorre a oferta dos serviços
e programas. Para que isso se concretize, é necessário planejamento e financiamento.
Os Municípios vêm enfrentando dificuldades estruturais na manutenção e na oferta regular
dos serviços e programas da assistência social, em razão dos recorrentes atrasos nas transferências das parcelas do cofinanciamento federal.
O Cras tem como principais ações o serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Ambos são de caráter
continuado, ou seja, desenvolvem ações cujo público pode estar vivenciando uma violação de diretos, ou vir a vivenciar, logo têm função protetiva e preventiva, sendo por vezes o SCFV um complemento das ações do Paif.
São dois serviços básicos de extrema relevância para população carente, e não podem ter
sua oferta interrompida, pois há o risco de se perder parte ou todo o trabalho já realizado pelos
profissionais, que atuam prevenindo situações de violência inclusive.
Dados extraídos do Sistema de Parcelas Pagas no SuasWeb do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) revelam inconstâncias na transferência regular das parcelas de confinanciamento federal.
Mas acontece que o recurso federal, cofinanciamento, destinado à manutenção do Paif, o
Piso Básico Fixo, se encontra em atraso. Há casos em que Municípios ainda têm parcelas a receber do ano de 2015, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.
O valores variam de acordo com o porte do Município, mas os de pequeno porte recebem
em média valor mensal fixo de R$ 6 mil. Alguns Municípios já têm a receber cerca de R$ 90 mil. Os
de grande porte já acumulam crédito de R$ 180 mil.
Tabela 1 – Paif – Parcelas em atraso

PAIF

Porte

Nº parcelas
em atraso
4

Pequeno

Médio

Grande

Valor por
porte
6.000,00

Total
20.000,00

6

6.000,00

36.000,00

15

6.000,00

90.000,00

8

12.000,00

96.000,00

15

12.000,00

180.000,00

7

12.000,00

84.000,00

9

12.000,00

108.000,00

15

12.000,00

180.000,00

Elaboração CNM
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O Creas tem como referência o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famí-

lias e Indivíduos (Paefi), também ação continuada da assistência social, responsável por trabalhar
com indivíduos que já passaram por algumas situação de violação de direitos, como violência física.
Com o Paefi a situação não é diferente: existem Municípios com até 15 parcelas em aberto.

Municípios de pequeno porte, cuja gestão é inicial, recebem um valor fixo mensal de R$ 6,5 mil, o
que daria um total de R$ 97,5 mil em aberto.
Já os Municípios de médio porte, cuja gestão é plena, recebem mensalmente R$ 10,3. Com
cerca de 15 parcelas a receber, o crédito aproximado é de R$ 154 mil. Para os Municípios de grande porte, esse valor chega a R$ 195 mil.
Tabela 2 – Paefi – Parcelas em atraso

PAEFI

Porte
Pequeno - Gestão inicial
Pequeno - Gestão Plena
Médio - Gestão Plena
Grande - Gestão Plena

Nº parcelas
em atraso
4

Valor por
porte
6.500,00

26.000,00

15

6.500,00

97.500,00

4

8.000,00

32.000,00

15

8.000,00

120.000,00

4

10.300,00

41.200,00

15

10.300,00

154.500,00

4

13.000,00

52.000,00

15

13.000,00

195.000,00

Total

Elaboração CNM

Um aspecto fundamental para a boa oferta de serviços sociais à população é a gestão.
Sem uma boa gestão, financeira e de pessoal, não há garantia de que direitos estão sendo acessados, ou de que violações de direitos estão sendo evitadas.
Para trabalhar a ações de gestão na Política de Assistência Social existem dois recursos: o
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGD-Suas) e o Índice
de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF), também voltado à gestão do
Cadastro Único.
O valor de transferência desses recursos está condicionado a notas que os Municípios recebem por boa gestão, logo não há valor fixo.
No caso do IGD-Suas, há oito parcelas em aberto. Municípios têm a receber até R$ 4 mil

e, os de grande porte, R$ 25 mil. Já as metrópoles, como Rio de Janeiro, têm cerca de R$ 50 mil
a receber.
O valor mínimo repassado aos Municípios é de R$ 500, desde o ano de 2011. Caso esse
valor fosse corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), deveria estar em pelo menos
R$ 677.
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Em se tratando do IGD-PBF, a maioria dos Municípios está com o recebimento de ao me-

nos cinco parcelas em atraso.

Como os valores também variam de acordo com a nota recebida pela gestão do Programa
Bolsa Família e do Cadastro Único para os programas federais, acontece de Municípios de pequeno porte estarem sem receber cerca de R$ 1.430, como há Municípios do mesmo porte com um
crédito acumulado de R$ 7.150.
Já para os Municípios de grande porte esses valores variam, vão de R$ 4 mil até R$ 193 mil,
como é o caso de Valinhos, em São Paulo, e de João Pessoa, na Paraíba.
Tabela 3 – IGD-Suas e IGD-PBF – Parcelas em atraso

IGD-SUAS e IGD-PBF

Descrição

Valor mínimo
Nº parcelas
recebido pelos
em atraso
municípios

Total

IGD-SUAS

8

500,00

4.000,00

IGD-PBF

5

1.430,00

7.150,00

Elaboração CNM

Segundo o Relatório de Informações Sociais do MDS, o governo federal está deixando de
repassar aos Municípios mensalmente um valor aproximado de R$ 40 milhões para a gestão municipal do Programa Bolsa família.

Com um total de cinco parcelas em aberto é possível que os Municípios estejam deixando
de receber um valor aproximado de R$ 200 milhões por mês.
Tabela 4 – Balanço IGD-PBF
IGD-PBF
Total de recursos repassados
para municípios (IGD-M) no último
mês pago

40.026.354,95

nov-15

Total de municípios que
receberam os recursos no último
mês pago

5.201

nov-15

Total de recursos repassados
para municípios (IGD-M) no ano

460.892.071,59

2015

A justificativa dada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) para essa quantidade
de atrasos aos Municípios se baseia na Portaria 36/2014, que dispõem sobre o monitoramento da
execução financeira dos recursos transferidos.
O Fnas alega não haver atraso nos repasses, e sim uma suspensão temporária nas transferências aos Municípios que possuem saldo em conta, no caso o equivalente a pelo menos duas
parcelas de cofinanciamento.
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Acontece que essa portaria não se aplica ao IGD-PBF, mas mesmo assim esse repasse está em atraso.
Outro fator que chama a atenção é o cumprimento do pacto federativo no âmbito do Suas.
Os Municípios vêm cumprindo suas responsabilidades na execução da política de assistência social, mantendo os serviços continuados e alocando recursos próprios em seus fundos municipais
de assistência social.
O pacto federativo brasileiro parece desejar igualar Municípios que possuem características econômicas, sociais e políticas diversas, e isso gera uma cultura de competição e não cooperação entre os Entes federados.
O que se percebe é uma aceleração do processo de descentralização político-administrativa, talvez como forma de reduzir gastos. O fato é que o governo federal não abriu mão de seus
processos burocráticos, como forma de manter seu controle político e financeiro, mas transferiu
responsabilidades para os Estados e Municípios.
O financiamento do Suas é responsabilidade conjunta dos Entes federados. Trata-se de um
sistema novo, com uma forma de transferência de recursos entre os Entes federados ainda muito
recente, em evolução. No entanto, a atribuição de recursos baseada em fatores como número de
atendimentos, número de cadastros, renda per capita, e não nas necessidades dos Municípios e
sua população, vem enfraquecendo esse pacto federativo, e gerando segmentação no processo
de financiamento do Suas.

162

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

17

COM REDUÇÃO DOS
PREÇOS INTERNACIONAIS
DO PETRÓLEO,
DESVALORIZAÇÃO DO
CÂMBIO E DIFICULDADES
NA PRODUÇÃO, O
MONTANTE DE ROYALTIES
EM MAR CAIU 32,7% EM
2015

Como havia alertado a CNM, a alta volatilidade característica da receita de royalties do petróleo a torna péssima fonte de recursos para custear despesas correntes da administração pública. Isso ficou evidente com os dados fechados relativos ao ano de 2015, com queda de 32,7% em
relação a 2014. Deve-se salientar que recursos obtidos pela atividade exploratória de combustíveis fósseis estão diretamente ligados ao valor internacional do barril de petróleo e à taxa de câmbio, tratando-se assim de uma receita volátil. Dessa forma, não constituem fonte adequada para o
financiamento de despesas com natureza rígida e continuada como as dos setores de educação
e saúde. Em 2014, o total distribuído para os Entes federados foi de R$ 31,8 bilhões, número que
em 2015 caiu para R$ 21,4 bilhões.
Quanto à suspensão da Lei 12.734/2012 pelo Supremo Tribunal Federal, após dois anos e
três trimestres de produção de petróleo desde a liminar, o conjunto dos Municípios e Estados brasileiros deixou de receber por meio do Fundo Especial do Petróleo mais de R$ 22,6 bilhões. Esse
cálculo foi realizado pela Confederação Nacional de Municípios com base nos valores distribuídos
pela Agência Nacional de Petróleo referentes à produção de petróleo ocorrida entre abril de 2013
(mês inicial de impacto da suspensão) e dezembro de 2015. Portanto, não se trata de projeções e
expectativas, mas sim de montantes efetivos desde a mudança na legislação.
O total de royalties e de participação especial decorrente da produção realizada em mar
somou R$ 76,6 bilhões ao longo do citado período, sendo que menos de 4,6% desse valor do total, R$ 3,5 bilhões, foi distribuído a todos os Estados e Municípios por meio do denominado Fundo
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Especial. Os demais recursos ficaram restritos a poucos Entes federados em razão da distribuição
continuar sendo realizada com base na legislação antiga. Caso não houvesse ocorrido a suspensão dos citados artigos, o montante distribuído de forma igualitária seria de R$ 26,1 bilhões, ou seja, a liminar já causou uma frustração de R$ 22,6 bilhões para o conjunto dos Entes federados. A
suspenção dos artigos da Lei 12.734/2012 ocorreu por liminar concedida nos autos da ADI 4.917
sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia. Veja na Tabela 1 os valores no comparativo da nova legislação suspensa com a anterior ainda em uso por categoria de Ente beneficiário.
Tabela 1 – Royalties e participação especial de petróleo em mar
Royalties e Participação Especial de Petróleo em MAR: ( produção entre abril de 2013 e dezembro
de 2015): [ 2 anos e 3 trimestres de produção com a suspensão da Lei 12.734/2012 ]
Royalties+PE

Recebeu da produção de abril 2013
a dezem bro 2015 com a suspensão
da Lei 12.734 / 2012

Total

Receberia pela
Lei 12.734 / 2012

Diferença

76.655

76.655

0

União

30.276

24.075

6.201

Total Confrontação/Af.

42.864

26.430

16.434

Estados confrontantes

23.643

18.523

5.119

Municípios confrontantes

15.719

6.871

8.848

3.502

1.036

2.466

3.515

26.149

-22.634

FPM

2.812

13.149

-10.337

FPE

703

13.000

-12.297

Municípios afetados
Fundo especial

Fonte: Área de Estudos Técnicos (CNM) - Com base nos valores distribuídos pela Agência Nacional de Petróleo

Situação do governo do Rio de Janeiro
Avaliando no comparativo das tabelas 2, 3 e 4, vemos que o governo do Estado do Rio de
Janeiro, autor da ADI 4.917, continuaria sendo de longe o maior beneficiado mesmo considerando
os novos critérios que se encontram suspensos. Teria recebido pela nova regra R$ 14,2 bilhões,
cerca de 19% de todo o montante distribuído no período, incluindo as parcelas da União, demais
26 Estados e 5.570 Municípios. Como o Estado fluminense recebeu mais de R$ 18 bilhões em razão da liminar, o Ente teria uma redução de receita da ordem de 21% com a plena eficácia da Lei
12.734/2012. Uma queda inclusive muito menor que a redução de mais de 40% ocorrida em 2015,
comparado com 2014, ocasionada pela flutuação do preço internacional em dólar.
Diante desse cenário, a Confederação Nacional dos Municípios solicita urgência na apreciação da matéria, uma vez que os Municípios brasileiros estão sendo muito prejudicados pela
suspensão de artigos da Lei 12.734/2012.
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dos Gov.
com Royalties
e PE em
Tabela 2 – ArrecadaçãoArrecadação
dos governos estaduais
comEstaduais
royalties e participação
especial
MAR:
(produção
dedeabril
2013 a dezembro
de 2015):
de petróleo em mar
(produção
de abril
2013de
a dezembro
de 2015)

UF

Recebeu da produção de abril 2013 a
dezembro de 2015 com a suspensão da Lei
12.734 / 2012
Confrontantes /
Afetados

AC
AL

3.751.038

Aumento (Redução)
Confrontantes / Afetados

Fundo Especial

24.048.989

-

463.402.362

439.353.372

29.244.724

-

563.519.487

530.523.726

AM

-

19.615.989

-

377.982.447

358.366.457

AP

-

23.985.721

-

462.183.238

438.197.517

BA

72.922.907

66.053.526

-

1.272.791.953

1.133.815.519

CE

27.178.963

51.577.033

-

993.842.966

915.086.970

4.851.977

-

93.493.221

88.641.245

DF
ES

Governos Estaduais

Fundo Especial

Receberia pela Lei 12.734 / 2012

3.779.701.773

10.544.719

3.001.484.643

-

(788.761.849)

GO

-

19.986.461

-

385.121.092

365.134.631

MA

-

50.742.594

-

977.764.083

927.021.488

MG

-

31.314.301

-

603.398.369

572.084.068

MS

-

9.363.711

-

180.430.268

171.066.557

MT

-

16.224.105

-

312.623.885

296.399.780

PA

-

42.966.215

-

827.920.267

784.954.052

PB

-

33.665.070

-

648.695.577

615.030.507

PE

-

48.507.114

-

934.688.388

886.181.274

PI

-

30.378.633

-

585.368.888

554.990.255

PR

-

20.268.356

-

390.552.964

370.284.608

RJ

18.045.858.885

10.739.445

RN

37.276.650

29.369.855

-

565.930.642

499.284.137

14.252.620.514

-

(3.803.977.816)

RO

-

19.793.141

-

381.395.992

361.602.852

RR

-

17.438.856

-

336.031.055

318.592.199

RS

-

16.553.803

-

318.976.873

302.423.070

SC

-

8.996.754

-

173.359.352

164.362.598

-

562.869.288

472.671.636

SE

60.986.671

29.210.981

SP

1.614.963.576

7.029.813

TO
BR

23.642.640.463

30.509.387
702.981.272

1.269.229.949
18.523.335.107

-

(352.763.439)

587.888.410

557.379.023

13.000.231.065

7.177.944.436

Fonte: Área de Estudos Técnicos (CNM) - Com base nos valores distribuídos pela Agência Nacional de Petróleo
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Arrecadação
doscom
MUNICÍPIOS
com Royalties
e de
PE em MAR:
Tabela 3 – Arrecadação
dos Municípios
royalties e participação
especial
(produção
de de
abril
dea2013
a dezembro
petróleo em mar (produção
de abril
2013
dezembro
de 2015) de 2015):

UF

Recebeu da produção de abril 2013 a
dezembro de 2015 com a suspensão da Lei
12.734 / 2012
Confrontantes / Afetados

AC

14.973.662

Aumento (Redução)
Confrontantes /
Afetados

-

Fundo Especial

74.349.150

59.375.489

318.675.523

127.881.633

AL

177.222.007

67.010.162

AM

12.081.022

43.128.277

-

214.146.025

158.936.726

AP

160.582

11.012.151

-

54.678.954

43.506.221

BA

393.873.802

258.642.612

104.516.775

1.258.421.579

710.421.940

CE

90.937.404

139.661.611

2.194.849

691.193.224

462.789.058

23.679.295

18.910.368

DF
ES

Governos Municipais

-

Fundo Especial

Receberia pela Lei 12.734 / 2012

2.797.563.007

4.768.927
48.757.371

53.438.279

1.208.191.501

42.367.575

GO

-

103.003.963

-

511.464.780

408.460.817

MA

-

116.878.418

-

580.333.882

463.455.464

1.825.763.791

1.408.438.636

MG

56.488.458

368.604.618

7.767.921

MS

-

42.077.506

-

208.895.721

166.818.214

MT

-

51.486.556

-

255.628.702

204.142.146

-

500.242.324

398.557.288

PA

909.963

100.775.074

PB

69.446.150

90.897.461

18.118.642

443.188.532

300.963.563

PE

160.607.585

138.436.287

26.646.993

665.051.504

392.654.624

PI

-

74.619.368

-

370.508.163

295.888.795

PR

-

189.888.863

-

942.871.044

752.982.182

RJ

12.073.416.818

83.985.944

5.371.556.987

12.053.218

(6.773.792.557)

RN

458.988.318

70.473.553

146.581.840

327.994.748

(54.885.284)

RO

-

24.131.470

-

119.791.780

95.660.311

RR

-

12.477.625

-

62.114.305

49.636.680

RS

264.825.290

189.904.638

86.075.545

922.240.636

553.586.254

SC

151.808.783

109.667.857

48.050.433

534.028.725

320.602.518

SE

375.733.925

41.986.305

99.348.898

185.831.652

(132.539.680)

SP

2.137.353.618

374.692.262

734.413.761

1.805.057.085

TO
BR

19.221.416.731

-

39.982.546
2.811.925.088

7.906.902.424

198.525.517
13.149.097.435

Fonte: Área de Estudos Técnicos (CNM) - Com base nos valores distribuídos pela Agência Nacional de Petróleo
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(1.595.761.302)
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27.424.965
158.542.971
(977.341.961)

MUNICÍPIOS
e ESTADOS
com Petróleo
Tabela 4 – ArrecadaçãoArrecadação
dos Municípiosdos
e Estados
com royalties
e participação
especial em MAR:
(produção
dede
abril
dea2013
a dezembro
de petróleo em mar (produção
de abril
2013
dezembro
de 2015)de 2015):

UF

Recebeu da produção de abril 2013 a dezembro de 2015
com a suspensão da Lei 12.734 / 2012
Confrontantes / Afetados

Governos Municipais + Governos Estaduais

AC

-

Fundo Especial

39.022.651

Receberia pela Lei 12.734 / 2012
Aumento (Redução)
Confrontantes / Afetados

-

Fundo Especial

537.751.512

498.728.861

AL

180.973.045

96.254.886

882.195.010

658.405.359

AM

12.081.022

62.744.266

-

592.128.472

517.303.184

-

516.862.192

481.703.738

53.438.279

AP

160.582

34.997.872

BA

466.796.709

324.696.139

104.516.775

2.531.213.531

1.844.237.459

CE

118.116.367

191.238.644

2.194.849

1.685.036.190

1.377.876.028

DF
ES

6.577.264.780

9.620.903
59.302.090

4.209.676.145

117.172.516

107.551.613

42.367.575

(2.384.523.151)

GO

-

122.990.423

-

896.585.871

773.595.448

MA

-

167.621.013

-

1.558.097.965

1.390.476.952

2.429.162.160

1.980.522.704

389.325.988

337.884.771

MG
MS
MT
PA

56.488.458
909.963

399.918.919

7.767.921

51.441.217

-

67.710.661

-

568.252.587

500.541.926

143.741.290

-

1.328.162.592

1.183.511.340

PB

69.446.150

124.562.531

18.118.642

1.091.884.110

915.994.071

PE

160.607.585

186.943.401

26.646.993

1.599.739.892

1.278.835.899

-

955.877.051

850.879.050

-

1.333.424.008

PI
PR

-

104.998.000

-

210.157.219

RJ

30.119.275.703

RN

496.264.969

RO
RR

-

19.624.177.502

99.843.408

146.581.840

43.924.610

893.925.390

444.398.853

501.187.773

457.263.162

398.145.360

368.228.879

206.458.441

86.075.545

1.241.217.509

856.009.323

SC

151.808.783

118.664.612

48.050.433

707.388.077

484.965.116

SE

436.720.596

71.197.285

99.348.898

748.700.940

340.131.957

SP

3.752.317.194

381.722.075

2.003.643.709

1.805.057.085

42.864.057.195

70.491.933
3.514.906.361

-

1.123.266.789
(10.577.770.373)

264.825.290

-

29.916.482

-

12.053.218

RS

TO
BR

-

94.725.389

26.430.237.531

(325.338.475)

786.413.926

715.921.993

26.149.328.500

6.200.602.476

Fonte: Área de Estudos Técnicos (CNM) - Com base nos valores distribuídos pela Agência Nacional de Petróleo
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18

A CRISE PELA ÓTICA DOS
MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Introdução
Ao longo de todo o ano de 2015, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) alertou os
Municípios a respeito da crise 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 dinheiro suficiente para executá-las ou mantê-las.
Como exemplo, é possível identificar uma lista de responsabilidades que foram repassadas 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 Saúde da Família (PSF).
Na área de educação, uma das responsabilidades municipais é a educação infantil, etapa 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 obrigatória que já ocorre. Essa meta, entretanto, não prevê nenhum auxílio de custeio vindo dos outros Entes para tal investimento. Além disso, aumentos
no piso nacional do magistério, sem que se tenha um aumento proporcional da fonte de custeio,
oneram 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) está com queda real desde o mês de
junho 2016. É importante ressaltar que a redução da massa salarial, fruto do aumento do desemprego, 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
recolhimentos do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), que também compõe o FPM, tem sido negativamente influenciados pela baixa atividade econômica, os altos índices de inflação, que
passam de 9% ao ano, e as altas taxas de juros que desestimulam o consumo.
A crise econômica, a redução dos repasses e o aumento de responsabilidades ainda têm
como agravante o momento político instável. Esse cenário dificulta a aprovação de proposições
que considerem as pautas de interesse municipal, além de trazer instabilidade quanto as mudanças legais que estão por vir. Diante disso, o presente estudo visa a compreender como o somató-
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rio dos fatos citados impacta na realidade financeira dos Municípios em todo o país. Para tal análise, a Confederação desenvolveu uma pesquisa de caráter continuo, que vem sendo respondida
pelos Municípios brasileiros desde setembro de 2015.

Metodologia
Buscando diagnosticar a situação dos Municípios brasileiros com relação à crise, a (CNM)
fez, por manifestação espontânea, uma pesquisa com as prefeituras municipais de todo o país. A
pesquisa foi iniciada em 4 de setembro de 2015 e, apesar de ter caráter contínuo, foi concluída
temporariamente para a elaboração do presente estudo no dia 4 de maio de 2016.
Nesse período, a CNM visou os 5.568 Municípios brasileiros, obtendo sucesso com 84,6%
desses, 4.708 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 recebimento da informação. Foram aceitas respostas por fax, e-mail, por correspondência e pela internet, no
sítio da CNM (www.cnm.org.br). Além disso, a Confederação disponibilizou uma equipe de suporte da área de Assessoria Técnica e do Setor de Pesquisas para o preenchimento dos formulários.
Os Municípios que não responderam ao questionário ou que faziam parte das regiões com
baixo número de respostas 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.
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Tabela 1 – Distribuição dos resultados por Estado da Federação
UF

Estado

AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BR

Acre
Alagoas
Amazonas
Amapá
Bahia
Ceará
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Pará
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rondônia
Roraima
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
São Paulo
Tocantins
Brasil

Municípios Respostas % Respostas
22
102
62
16
417
184
78
246
217
853
79
141
144
223
184
224
399
92
167
52
15
497
295
75
645
139
5.568

17
69
24
5
338
133
73
232
87
808
72
134
73
169
137
136
390
70
126
48
6
490
287
54
599
131
4.708

77,3%
67,6%
38,7%
31,3%
81,1%
72,3%
93,6%
94,3%
40,1%
94,7%
91,1%
95,0%
50,7%
75,8%
74,5%
60,7%
97,7%
76,1%
75,4%
92,3%
40,0%
98,6%
97,3%
72,0%
92,9%
94,2%
84,6%

Fonte: CNM.

A pesquisa era composta por seis questões, tendo, em algumas, subdivisões com perguntas vinculadas. O formulário questionava a existência de efeitos da crise nos Municípios, em quais
áreas e quais efeitos eram estes; se alguma providência foi tomada a respeito da crise, em que
áreas e que medidas foram estas; 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.

Crise dos Municípios brasileiros
Dos 4.708 Municípios alcançados pela pesquisa, 98,7% responderam que tinham sentido
os efeitos da crise instalada no país, conforme ilustrado na Tabela 2. Apenas 1,3% desses disseram não sentir nenhum efeito causado pela crise econômica e política brasileira. Desses 4.708 Municípios, 72% sofreram efeitos da crise na área de educação e 83,5% na área de saúde.
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Tabela 2 – Efeitos da crise

Brasil
1 . O Município vem sentido os efeitos da crise instalada no país?
Sim

4.645

98,7%

Não

62

1 ,3%

1

0,0%

4.708

1 00,0%

Não responderam
Total
Fonte: CNM.

Alguns dos sintomas da crise foram problemas no custeio da educação. Entre os 2.844 Municípios que sentiram as consequências em tal área, 60,01% estavam com escassez de recursos
para o pagamento do piso do magistério e 56,8% estavam com recursos insuficientes para a manutenção das frotas, entre outras dificuldades apontadas no Gráfico 1. Cada Município pode ter
sentido os efeitos de uma ou mais maneiras diferentes, por isso a soma da frequência relativa das
consequências na área não fecha em 100%.
Gráfico 1 – Efeitos da crise na educação

Fonte: 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 manifestaram em relação a educação: 3.953 Municípios. Desses, 66% sofrem com a falta de medicamentos e 40,9% sofrem com a falta de médicos, além dos outros efeitos detalhados no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Efeitos da crise na saúde

Fonte: CNM.

Quando questionado se o Município tomou alguma providência a respeito da crise, 4.346
dos 4.645 Municípios (93,6%) disseram ter adotado alguma medida. A mais comum, adotada por
3.836 (89% daqueles que tomaram alguma providência), foi reduzir as despesas de custeio, que
são aquelas necessárias para a manutenção da ação governamental e a prestação de serviço público, como por exemplo as despesas com água, luz e material em uma repartição pública. A segunda medida mais adotada foi a redução do quadro de funcionários, seguida pela diminuição
dos cargos comissionados. Essas duas últimas medidas citadas foram adotadas, respectivamente, por 56,2% e 54,5% dos Municípios que estão efetivamente buscando saídas para o cenário
de crise. 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 providências tomadas não fecha em
100%. As áreas mais afetadas pelas medidas municipais foram saúde e desenvolvimento urbano,
nesta ordem.
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Gráfico 3 – Providências tomadas

Fonte: CNM.

A população de 84,5% dos Municípios pesquisados já sinalizou aos gestores municipais
acerca da insatisfação com a crise atual. A maior parte dessas sinalizações, 80,9%, se deu via reclamações dos cidadãos aos agentes políticos, como prefeitos, vices e vereadores. O número de
pedidos de auxílio financeiro, tais como empregos e cestas básicas, também são um indicador da
percepção da crise pela população em 78% dos Municípios em questão.
Dos 4.645 Municípios, apenas 12,2% 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 contribuições caindo ao longo dos últimos anos 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.
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Tabela 3 – Atraso de salários

Brasil
3. Seu Município está com atraso no pagamento dos salários?
Sim

576

1 2,2%

Não

4.074

86,5%

58

1 ,2%

4.708

1 00,0%

Não responderam
Total
Fonte: CNM.

Quando o questionamento é sobre o atraso do pagamento de fornecedores, o número é
bem maior: 59,2% dos Municípios. O atraso de salários é de um a seis meses para 72,6% daqueles que estão em atraso, já para o atraso de pagamento de fornecedores 85,1% estão em atraso
pelo mesmo período de tempo.
Tabela 4 – Atraso de fornecedores

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

2.787

59,2%

Não

1 .846

39,2%

75

1 ,6%

4.708

1 00,0%

Não responderam
Total
Fonte: CNM.

Sobre os problemas que os Municípios podem enfrentar com o recebimento de recursos
para a execução de convênios com o governo federal, 67,5% disseram ter enfrentado tais problemas em seu mandato. Pouco mais de 30% dos Municípios não tiveram dificuldades nesse sentido,
como mostra a Tabela 5. Dos 3.178 Municípios que declararam passar por esse problema, 63,9%
alegaram que tais atrasos obrigariam o Município a deixar restos a pagar com empreiteiros e/ou
fornecedores em descoberto em 2016.
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Tabela 5 – Recursos de convênios com a União

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

3.1 78

67,5%

Não

1 .422

30,2%

1 08

2,3%

4.708

1 00,0%

Não responderam
Total
Fonte: CNM.

O formulário preenchido pelos gestores municipais encerrava-se com um questionamento
acerca do fechamento das contas em 2016. Dos Municípios avaliados, mais da metade responderam que conseguiriam fechar as contas em 2016, mas 39,1% já consideravam que essa missão
seria impossível.
Gráfico 4 – O seu Município conseguirá fechar as contas esse ano?

Fonte: CNM.
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Conclusão
Com o cenário da economia brasileira de incerteza ao longo do ano, com o quadro de inflação, projeções de crescimento do PIB em queda, redução de competitividade da indústria ao longo dos últimos anos, além dos problemas no mercado externo, como desvalorização 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 econômica, 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 constitucionais, como o FPM. A queda na venda de automóveis reduz a arrecadação do IPI, assim como o
aumento da taxa de desemprego e a queda nos lucros provocam uma queda na arrecadação do
IR. O FPM, apenas no primeiro quadrimestre de 2016, apresentou queda nominal de 4,89%.
Essa conjuntura é percebida também pelo Banco Central do Brasil (Bacen), que recalculou em seu Boletim de Focus4 de abril de 2016 a previsão para o crescimento econômico no ano:
a economia encolheria 3,89%. Para 2017, o boletim previa um crescimento irrisório de 0,4%. Além
disso, o mesmo boletim previa uma inflação (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA) de
6,94% para 2016.
Somadas às informações conjunturais descritas, os resultados da presente pesquisa indicaram que a crise tende a perdurar. Há uma perspectiva de queda de receitas tributárias dos Municípios e, concomitantemente, expansão de custos em consequência da inflação.
Os gestores municipais já tinham dificuldades, em 2016, 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, reduzido 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 2016, já era possível prever que a crise dos Municípios brasileiros seguirá sem solução imediata.

4 Relatório divulgadao em abril/2016: <http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20160429.pdf>.
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Anexo I
Pesquisa sobre a Crise (Efeitos)

O Município vem sentindo 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.

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
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Quais as áreas afetadas pelos cortes?
Saúde

Educação

Transporte

Comunicação

Assistência social

Agricultura

Desenvolvimento urbano

Finanças/Fazenda

Outras

1. A população está sinalizando a crise econômica para com o Município?
Não
Sim. Quais sinalizações?
O aumento de reclamações dos cidadãos aos agentes políticos (prefeitos, vices, vereadores, secretários...)
Maior número de pedidos de auxílios financeiros, empregos, cestas básicas...
Fechamento de estabelecimentos comerciais
Diminuição da produção agropecuária
Aumento de demissões no setor produtivo

2. Seu Município está com atraso no pagamento dos salários?
Não
Sim, quantos meses de atraso:

         

3. Seu Município está com atraso no pagamento de fornecedores?
Não
Sim, quantos meses de atraso:

     

4. 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 caixa) neste ano?
Não

Sim

5. O seu Município conseguirá fechar as contas deste ano?
Não
Sim
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RETENÇÃO DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DE
MUNICÍPIOS (FPM) NO
ÚLTIMO MANDATO

Introdução
Entre as principais dificuldades enfrentadas pelos Municípios estão a falta de recursos, a
alta da inflação e o aumento constante de preços em serviços essenciais, os quais engessaram o
consumo, o que se reflete diretamente no Fundo de Participação de Municípios (FPM), composto por IPI e IR. O FPM, principal fonte de receita de grande parte dos Municípios brasileiros, não
acompanhou o crescimento dos custos das prefeituras nos últimos anos, o que justifica e acentua
o quadro de crise existente em quase todos os Municípios brasileiros. Do total de Municípios brasileiros, os de pequeno porte são 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 ainda mais a dificuldade das prefeituras que já estão em crise.
Diante disso, os Municípios são atingidos em três pontos básicos: o enfraquecimento do comércio local, o aumento do desemprego e a baixa arrecadação de impostos em razão da queda
no consumo. Outro grande problema vivenciado pelos gestores municipais é a queda do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), que desde de 2008 não apresentava queda nominal, como
apresentou no primeiro trimestre de 2016, sem levar em consideração os efeitos da inflação, o que
torna ainda mais grave a situação das prefeituras.
Envoltos em uma grave crise financeira que toma conta de todo o país, oriunda da má distribuição na partilha de recursos feita pela União, os gestores municipais buscam soluções para
que seja possível encontrar medidas para amenizar a crise, como cortes de custos e redução de
pessoal, dentre outras alternativas.
O cenário econômico do país, o desequilíbrio da estrutura federativa e o processo eleitoral
de 2016 complicaram ainda mais as gestões municipais, consequentemente agravando situação
de muitos prefeitos. Outro fato relevante é a retenção do FPM, em grande parte resultante das dívidas previdenciárias, as quais são respaldadas por lei conforme seção 3 deste estudo.
É importante ressaltar que os repasses são realizados, em muitos casos, completamente
retidos para pagamento da dívida, conforme extrato demonstrado a seguir. A metodologia utiliza-
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da pela CNM tem como base os dados do Sistema de Informações do Banco do Brasil (SISBB),
que demonstram o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Figura 1 – Exemplo de extrato – Banco do Brasil

Fonte: Banco do Brasil/Extrato FPM/Atualizado em 4 maio 2016.
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Note-se que o extrato demonstra que o total dos lançamentos diários está zerado, pois o
total de créditos e débitos possuem os mesmos valores, o que implica dizer que não há saldo, ou
seja, todo o recurso que entrou foi debitado.
As rubricas descritas no extrato são exemplos de vários tipos de retenções que podem
acontecer pelas dívidas previdenciárias, conforme demonstrado a seguir.
• RFB-PREV-PARC53: parcelamento especial da MP 589/LEI 12.810/2013.
• RFB-PREV-OB COR: obrigação corrente – valores declarados em GFIP referente a competência do mês anterior.
• RFB-PREV-OB DEV: juros e multas.
• RFB-PREV-PARC60: parcelamento simplificado e/ou ordinário – Lei 10.522/2002.
• RFB-PREV-PAR136

A dívida previdenciária
A dívida imposta pela Receita Federal aos Municípios brasileiros cresce exponencialmente,
muito acima de qualquer correção razoável.
Em fevereiro de 2009, a dívida previdenciária dos Municípios Brasileiros somava R$ 22 bilhões, dados da Receita Federal. Em dezembro de 2011, o valor somou R$ 62 bilhões. Um crescimento de 181% em pouco menos de três anos.
O tamanho da dívida, com sua expansão exorbitante, torna inviável o pagamento regular
por parte dos Municípios.
Em 2016, apenas entre os meses de janeiro e março, dos R$ 21,3 bilhões que foram repassados para as contas municipais nos decêndios do FPM, R$ 1,9 bilhão foi retido pela Receita Federal em razão de dívidas previdenciárias, sem citar os inúmeros compromissos que são de competência dos Municípios.
Encontro de contas

Para o governo federal, o “encontro de contas” restringe-se ao “estoque previdenciário”.

Esse consiste nos valores de compensação entre o regime geral (INSS) e os regimes próprios. São
referentes aos benefícios concedidos pelos regimes próprios dos Municípios a partir de 5 de outubro de 1988 e em vigor em 5 de maio de 1999, cujos beneficiários tenham contribuído anteriormente ao INSS.
Para a Confederação Nacional de Municípios, o “encontro de contas” deve englobar:
• “estoque previdenciário”;

• falta de repasse do “fluxo de compensação previdenciária” (deficiência do INSS/DCP);
• aplicação da Súmula Vinculante 8 do STF;
• agentes políticos;
• inclusão indevida de servidores vinculados ao RPPS como contribuintes do INSS;
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• inclusão indevida de parcelas indenizatórias no valor da dívida como, por exemplo, o terço de férias, os 15 primeiros dias do auxílio-doença, horas-extras e licença maternidade;
• multa e juros cobrados indevidamente.

Legislação que garante as retenções
No que concerne aos descontos e retenções do FPM, o ponto de partida é o art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal (CF), que estabelece:
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 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.

Ou seja, o parágrafo único excepciona o caput.
A partir disso, deve-se observar a Lei 9.639/1998, que dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e altera dispositivos das leis 8.212/1991 e 8.213/1991. Nela, todos
os dispositivos são importantes.
Além disso, ressalta-se atenção, ainda, para a Lei 12.810/2013, que “dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Também para o art. 96 e seguintes
da Lei 11.196/2005, com a exceção do Decreto 7.844/2012, que regulamenta o art. 103-B da Lei
11.196/2005.
Por fim, não deixe de observar o art. 27 da Lei Complementar 77/1993, que continua em vigor:
Art. 27. Por opção do Município devedor, a União empregará 3% da correspondente
parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) na amortização de sua dívida
para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e 9% na amortização de
sua dívida para com a Previdência Social. (Vide Decreto nº 894, de 1993).
§ 1° Quando a opção for feita por Município ao qual já tenha sido concedido o parcelamento da mencionada dívida, a forma de pagamento prevista neste artigo substituirá
esse parcelamento.
§ 2° A União antecipará, por sub-rogação, ao FGTS e à Previdência Social os valores
decorrentes da aplicação dos percentuais de que trata este artigo, podendo ser simultâneas essa antecipação de pagamento e a retenção da parcela do FPM para pagamento do respectivo crédito. (Constituição Federal, art. 160, parágrafo único).
§ 3° O disposto neste artigo refere-se à dívida do Município, ou ao respectivo saldo,
existente no dia 31 de dezembro de 1992, ajuizada ou não.
§ 4° O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo os termos e as condições da retenção da parcela do FPM.
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Retenções do FPM no último ano de Mandato
As retenções do FPM podem ocorrer de várias formas, em alguns formatos, como por exemplo o Fundeb e o PIS-Pasep, que são descontos com percentuais já previstos em lei. O repasse do
FPM, por sua vez, é a principal fonte de receita das prefeituras, e após a retenção das deduções
já previstas em lei, o saldo desse recurso deveria ser utilizado para investimentos nos Municípios.
Isso, porém, não acontece para todos os 5.568 Municípios, uma vez que ainda existem as dívidas
previdenciárias, as quais podem ser debitadas desde que tenham recurso do FPM em conta. Esse desconto está respaldado pela lei conforme o art. 60 da Constituição Federal de 1988, conforme citado na seção anterior.
A legislação exposta explica o porquê de tantos Municípios não receberem integralmente o
valor do FPM. Enquanto o Município possuir dívidas previdenciárias com a União, ela poderá deduzir do valor devido que seria repassado.
Levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) demonstra que os
valores mais expressivos são referentes ao primeiro decêndio de cada mês, ou seja, correspondem em média a 52% do valor repassado no mês. Mediante isso, o desconto torna-se maior que
os dos demais decêndios. Em 2016, durante o primeiro trimestre, 750 Municípios, em média, tiveram seu primeiro decêndio zerado. Se observarmos todos os decêndios, chegamos ao número de
986 Municípios atingidos pela retenção.
O ano de 2016 apresentou diversas dificuldades para o fechamento das contas por parte
dos gestores municipais. A queda no repasse e o aumento das retenções inseriram ainda mais as
prefeituras no cenário de crise e, intensificando as dificuldades, tratou-se de um ano atípico por
ser final de mandato dos prefeitos, no qual muitas obrigações precisavam ser cumpridas para que
estes não respondessem judicialmente.
Se analisarmos o período daquele mandato, 2013 a 2016, notamos uma evolução no número de Municípios atingidos com a retenção em 100% desse repasse. No entanto, por mais que os Municípios estejam
pagando a dívida, não se sabe em quantas parcelas ou quanto ainda falta para a total liquidação. A última
vez que a União informou a dívida foi em 2013, e, de lá até hoje, essa dívida já foi inúmeras vezes corrigidas.

A situação foi tão crítica em 2016, que o primeiro trimestre do ano apresentou um crescimento de 39% na quantidade de Municípios com retenção do FPM, em relação a 2015. A média
dos últimos anos (2013-2015) para o primeiro trimestre era de 600 Municípios com retenção. Isso
aconteceu em razão da queda nos repasses e do débito contínuo e descontrolado da dívida previdenciária. Como pode ser visto no Gráfico 1.

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

183

Gráfico 1 – Quantidade de Municípios que dos nove decêndios
(1º trimestre) do ano pelo menos um teve 100% retido

A grande preocupação da CNM é que essas retenções pagam uma dívida que se desconhece o saldo devedor, e, diante disso, muitos investimentos municipais ficam prejudicados por
falta de recurso.
Quando analisamos os Municípios separadamente, notamos que os mais prejudicados são
os de pequeno porte, ou seja, com população de até 50 mil habitantes.
Os Municípios mais atingidos foram os dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia,
conforme se demonstra na Tabela 1. É importante ressaltar também que o ano de 2016, em três
meses, praticamente alcançou o número de Municípios atingidos pela retenção durante todo o ano
de 2015.
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Tabela 1 – Quantidade de municípios que tiveram pelo menos um decêndio zerado no ano competente

É preciso ressaltar que existem Municípios que tiveram algum percentual retido, não necessariamente 100% do saldo, como, por exemplo, tiveram retenção entre 70% e 99%. Se observarmos também esses valores, o número cresce para 1.843 Municípios apenas no primeiro trimestre
de 2016.
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Tabela 2 – Quantidade de Municípios que dos 36 decêndios do ano
pelo menos um teve retenção de 70% a 100%

Conclusão
O estudo contemplou os dados disponibilizados pelo Banco Brasil, e constatou que os Municípios atingidos pela retenção tem crescido exponencialmente, dificultando ainda mais o cumprimento das competências municipais. É importante ressaltar que essas retenções não são apenas oriundas da dívida previdenciária, existem outras, como FGTS, BNDES e medidas provisórias.
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) continua a luta por um encontro de contas
que atenda de forma ampla e irrestrita a todos os Municípios brasileiros, de forma a possibilitar-lhes que realmente conheçam a sua dívida previdenciária.
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CAUC – SERVIÇO AUXILIAR
DE INFORMAÇÕES PARA
TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS

O Cauc é um cadastro auxiliar que é mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
com informações de vários órgãos da administração federal. Ele serve para consulta por parte do
governo federal na hora de celebrar convênios para as transferências voluntárias da União.
Não necessariamente um apontamento inviabiliza a transferência, mas causa uma série de impedi-

mentos de ordem burocrática que atrasam ou retardam a celebração do convênio. O serviço possui caráter meramente informativo e facultativo, e apenas espalha registros de informações que
estiverem disponíveis nos cadastros de adimplência ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais, geridos pelo governo federal.
O serviço presta informações quanto ao cumprimento das exigências fiscais do convenente mediante indicação do termo “comprovado” relacionado com o pertinente item de verificação.
A CNM sempre está atenta à situação dos Municípios e reforça que, neste momento de crise aguda por que passam os Entes federados municipais, o Cauc serve como um bom termômetro do que está acontecendo no país.
São vários os objetivos do Cauc para transferências voluntárias, reduzindo a burocracia
desse processo e o volume de papéis. Ele simplifica a verificação, pelo gestor público do órgão
ou entidade concedente, do atendimento, pelo convenente e pelo Ente federativo beneficiário de
transferência voluntária de recursos da União, de 13 das 21 exigências estabelecidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e demais legislação aplicável.
A atualização do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias se dará
um dia útil após:
(i) a leitura dos cadastros ou sistemas de registro de adimplência e dos Sistemas Subsidiários de Informações Contábeis e Fiscais mantidos por órgãos ou entidades federais na modalidade de atualização automática;
(ii) a inserção dos dados no sistema na modalidade de atualização manual.
Os registros no Cauc são muito dinâmicos. Eles podem sofrer alterações em qualquer momento, devido à observância ou não da temporalidade da legislação pertinente a cada item. Os
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Municípios, os Estados e o Distrito Federal devem, para garantir o cumprimento da lei, realizar consultas periódicas ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, disponível na
rede mundial de computadores.
Considerando que o Cauc não é um cadastro de inadimplentes, não sendo, inclusive, de uso obrigatório, não cabem procedimentos de notificação prévia quanto a eventual ausência de informações de comprovação.
Contudo, os órgãos responsáveis por alguns dos diversos itens de verificação do cumprimento possuem procedimentos de notificação ou informação prévia de acordo com o processo administrativo para
cada espécie.
Por sua vez, o Cauc, no sentido de se tornar um sistema de natureza gerencial, inclusive para os Entes federados, informa as notificações ou as informações prévias expedidas pelos respectivos órgãos, sempre que disponibilizadas a este por meio eletrônico, tornando-se, também, um mecanismo auxiliar dos Entes
para o conhecimento de comunicações direcionadas a seus órgãos.
Esse sistema está previsto em inúmeras legislações, que podem ser acessadas no seguinte endereço: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/prefeituras-e-governos-estaduais/cauc>.

Tabela 1 – Itens monitorados pelo Cauc
(com o correspondente dispositivo orientador constante em inciso do art. 38 da Portaria
507/2011)

Outros itens bastante comuns que implicam pendências nos Municípios, são: regularidade
previdenciária; aplicação mínima de recursos em educação; regularidade junto à Fazenda Pública
federal; aplicação mínima na saúde; contribuições para o FGTS; entre outros.
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Tabela 2 – Cadastro Único de Convênio (Cauc)

I - Obrigações de
Adimplência Financeira

Requisitos
Fiscais

II - Adimplemento na
Prestação de Contas de
Convênios
III - Obrigações de
Transparência
IV - Adimplemento de
Obrigações
Constitucionais ou
Legais

Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias
Federais e à Dívida Ativa da União
Regularidade quanto a Contribuições Previdenciárias
Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS
Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e
Financiamentos concedidos pela União
Regularidade perante o Poder Público Federal
Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais
recebidos anteriormente
Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais
recebidos anteriormente (complementar)
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO
Encaminhamento das Contas Anuais
Exercício da Plena Competência Tributária
Aplicação Mínima de recursos em Educação
Aplicação Mínima de recursos em Saúde
Regularidade Previdenciária

[*] As exigências não comprovadas por meio desse serviço deverão ser comprovadas documentalmente diretamente ao órgão concedente.
[**] ATENÇÃO: a comprovação do item 1.1 do Cauc, referente à regularidade quanto a tributos, a contribuições previdenciárias federais e à dívida ativa
da União está temporariamente desabilitada na página do Cauc.

Pode ser verificado na Tabela 3 que, em média, 4 mil Municípios tiveram algum tipo de
apontamentos em algum dos requisitos, a saber: I) Obrigações de Adimplência Financeira; II)
Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios; III) Obrigações de Transparência; ou IV)
Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais. Isso é um sinal claro de que, diante de
tantas obrigações de exigências fiscais, os Municípios ficam impedidos de receber transferências
voluntárias por parte da União, pois a legislação determina que sejam comprovadas as regularidades do Cauc.
A Confederação acompanha mês a mês a situação da comprovação da regularidade no
Cauc de todos os Municípios brasileiros. O maior apontamento verificado é relativo a publicação
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO); e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
está entre uns dos principais motivos que incluem a maioria dos Municípios no cadastro.
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Tabela 3 – Número de Municípios com apontamento no Cauc por mês e ano

Fica claro, na tabela, que em torno de 80% dos 5.568 Municípios têm alguma pendência
no Cauc, sendo assim uma situação de gravidade, uma vez que esta impossibilita os gestores terem os recursos financeiros repassados pela União em decorrência da celebração de convênios,
acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de obras e serviços de interesse comum.
Ainda de acordo com os dados, há momentos em que 96,32% dos Municípios tiveram pendências, como em abril de 2013. Em outubro de 2014 não foi feita a coleta de informações no Cauc
por motivo técnico.
A regulamentação para a celebração de convênios entre os Municípios e a União está descrita na Portaria Interministerial 507/2011, que traz todas as exigências e o trâmite que deve ser
observado para a assinatura de convênios entre os Entes, e uma delas é a verificação do Cauc.

Conclusão
Os Municípios devem acompanhar regularmente a situação de todos os requisitos do Cauc,
mantendo sempre os seus dados atualizados para ficar sem possíveis pendências. É importante
que os prazos para prestação de contas dos recursos federais e estaduais recebidos por meio de
convênios sempre sejam acompanhados. Para isso, é essencial manter atualizada todas as notificações fiscais, oficiais e intimações recebidas que possam afetar as regularidades jurídica, fiscal
ou econômico-financeira do órgão ou entidade. Vale ressaltar que, muitas vezes, os Municípios podem estar no Cauc por falta de capacidade técnica, ou até mesmo de infraestrutura.
O monitoramento do Cauc permite demonstrar os Municípios que estão sem receber as
transferências voluntárias, ou seja, que têm entre 5% e 7% do PIB de seus investimentos compro-
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metidos, uma vez que com o bloqueio dos convênios não há recursos para o custeio. Em consequência disso, a economia é afetada, e quem paga o preço pela precarização dos serviços públicos são os cidadãos dos Municípios. O ciclo não fecha, pois o governo federal oferece os programas, os prefeitos aceitam, mas depois não têm como arcar com a manutenção, pois a contrapartida do Município é infinitamente maior que a das outras esferas. Para manter os programas,
o prefeito deixa de pagar a previdência, não aplica a renda mínima em saúde e em educação e,
infelizmente, acaba gerando pendências no Cauc.
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PERCEPÇÕES DOS
PREFEITOS E PREFEITAS
SOBRE O NOVO MANDATO
DE GOVERNO

Introdução
O prefeito, como chefe do executivo municipal, tem um papel de grande relevância na condução da administração do Município. Planejamento e acompanhamento da execução das obras
públicas, implantação de programas sociais, recolhimento de impostos dos contribuintes, gestão
da saúde, da educação e das redes de transporte são algumas das demandas da gestão municipal.
Para que uma administração faça a diferença é imprescindível que as funções políticas,
executivas e administrativas exercidas pelos gestores municipais sejam acompanhadas de uma
visão completa e consciente das necessidades de cada área.
Para se ter uma ideia sobre as percepções dos prefeitos e prefeitas brasileiros eleitos no último pleito em relação às prioridades de governo e aos requisitos para se efetuar uma boa gestão,
a Confederação Nacional de Municípios (CNM) entrevistou 546 gestores municipais de todas as
regiões do país, em outubro de 2016, no evento realizado pela entidade destinado aos novos
gestores para o próximo mandato.

Vivemos uma crise federativa aguda, pois, desde a promulgação da Constituição de

1988, houve um aumento muito grande das responsabilidades dos Municípios na execução das
políticas públicas e na prestação de serviços a população. a União e os Estados se ausentaram,
mas a união ainda concentra 60% da carga tributária e executa menos de 30% dos investimentos
públicos do país, enquanto os Municípios concentram 20% da carga tributária e executam mais de
30% dos investimentos públicos.
Diante desse cenário, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizou uma pesquisa junto aos prefeitos eleitos para o próximo mandato para identificar suas prioridades, suas percepções sobre o seu papel e outras informações relevantes.
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Percepções dos prefeitos
Entre os pesquisados, 70,7% indicaram que esse seria seu primeiro mandato, e 27,5% indi-

caram que conquistaram a reeleição. A reeleição para cargos executivos foi aprovada no Brasil em
1997. Hoje os governantes podem se reeleger uma vez consecutiva, sem necessidade de deixar o
cargo. O assunto foi muito polêmico na época e assim continua até hoje – de modo que se discute
tanto a ampliação da possibilidade de reeleições consecutivas quanto a proibição de presidentes,
governadores e prefeitos se reelegerem. O mandato iniciado em 2017 é de prefeitos novos, cerca
de 75% foram eleitos pela primeira vez, somente 25% conseguiram se reeleger.
Gráfico 1 – Já foi eleito (a) como prefeito (a) em outra eleição?

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

A segunda questão apresentada foi se o prefeito eleito pretenderia continuar projetos ou
programas do gestor anterior; 87,5% dos entrevistados disseram que iriam dar prosseguimento

com às políticas do antigo prefeito. Outros 6,6% disseram que não seguiriam com tais políticas,
enquanto 5,9% não quiseram responder à pergunta.

Gráfico 2 – O (a) senhor (a) pretende continuar projetos/programas do prefeito anterior?

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.
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Como retratado no Gráfico 3, a pesquisa procurou saber como o novo gestor avalia o nível
de participação da população no seu Município. Identificamos que a maioria das cidades tem uma
população com nível de participação média (62,3%); outros 22,0% disseram que o nível da popu-

lação era baixo. Essa pergunta se faz importante uma vez que é relevante que toda a comunidade
saiba como anda a crise em seu Município. O resultado indica que o problema deve estar sendo
entendido e discutido com toda a sociedade.
Gráfico 3 – O (a) senhor (a) avalia como o nível de participação da população no seu Município?

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

Foi aplicado como método de pesquisa a Escala de Likert. Trata-se de uma escala de classificação, amplamente utilizada, que exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância com uma série de afirmações relacionadas ao objeto de estudo. Para cada
objeto questionado, como, por exemplo, prioridades de governo, o entrevistado pode escolher entre cinco categorias de respostas, que vão de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Foi
feita assim uma análise de perfil, que poderemos ver em seguida, obtendo-se uma média geral do
grupo para cada objeto questionado.
Figura 1 – Representação da Escala de Likert
Discordo Totalmente

1

Discordo Parcialmente

representação da Escala de Likert

2

Neutro

3

Concordo parcialmente

4

Concordo Totalmente

5

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

Para 35% dos gestores que responderam à questão 1, a função do gestor é muito desgastante, e 18% marcaram que estão inclinados a concordar com esta afirmação. Na questão 2, que
indagava se a função era gratificante, 46% dos respondentes afirmaram que sim, e 26% estão bastante inclinados a concordar com esta afirmação. Para 76% dos entrevistados, o prefeito é um o
gerente da cidade, como pode ser visto na Tabela 1.
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Tabela 1 – Questões sobre as características do gestor municipal
Ação

4

5

Não
respondeu

2

1) A Função de prefeito(a) municipal é muito desgastante (se
já reeleito).

28

29

69

49

95

102

174

2) A Função de prefeito(a) municipal é muito gratificante. (se
já reeleito)

10

11

51

72

125

103

174

6

4

25

82

374

7

48

3) O(A) Prefeito(a) é um gerente da cidade.

3

Sem
Opinião

1

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

Ainda de acordo com a pesquisa, houve uma avaliação de quanto um prefeito deve possuir
os seguintes requisitos para uma boa gestão na frente da prefeitura, o questionário e composto
por dez questões em Likert.

Principais requisitos para ser um(a) bom(a) prefeito(a)
Muito se fala sobre a capacidade de gestão das cidades brasileiras, há quase que um “pré-conceito” de que os gestores locais têm pouca qualificação. Para investigar essa premissa e muitas outras, a CNM aplicou um questionário com uma série de questões para saber, na opinião da
pessoa que foi eleita para o cargo de prefeito municipal, quais são as características que o gestor
deve ter para realizar uma boa gestão.
Foi submetido a eles um elenco de 12 características – que iam desde a capacidade de
trabalho em equipe até uma grande capacidade de planejamento e uma percepção do futuro –,
para que assinalassem quais delas são as mais importantes. A partir disso, obtivemos uma média
e uma categorização de quais, na visão dos gestores, são mais ou menos importantes para o sucesso da administração de sua cidade.
A capacidade de liderança tem fundamental importância para os gestores ouvidos: 84,8%

dos que responderam à questão concordam totalmente que este é um dos requisitos principais
para um prefeito. Os eleitos têm a premissa que a liderança é fator determinante para o sucesso.
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Tabela 2 – Principais requisitos para ser um bom gestor

4) Um(a) Prefeito(a) deve possuir os seguintes
requisitos principais:

Ação

1

2

3

4

5

Sem
Opinião

Não
respondeu

4.1) – facilidade de comunicação

6

4

31

81

412

4.2) – capacidade de liderança e
motivação/envolvimento dos funcionários

5

1

9

67

456

-

8

4.3) – visão de futuro

7

7

51

473

-

8

4.4) – capacidade de mudar, inovar e empreender

5

1

9

64

455

-

12

4.5) – conhecimento da legislação

9

17

66

127

317

-

10

4.6) – controle de ações, principalmente dos gastos e
da máquina pública

4

3

11

51

463

-

14

4.7) – capacidade de organização da máquina pública

3

3

14

92

424

-

10

4.8) – capacidade de acompanhar e apoiar inovações
tecnológicas

6

2

41

161

318

3

15

4.9) – capacidade de negociar e resolver conflitos

7

1

25

119

385

1

8

4.10) - compreender e valorizar a cultura da população

5

2

29

123

374

1

12

4.11) - capacidade para definir objetivos, planos e
ações públicas

8

1

12

107

409

4.12) – constante disposição para acompanhar o
andamento dos trabalhos

4

2

22

96

408

-

1

-

11

9
3

11

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

As médias gerais indicam que a capacidade de vislumbrar o futuro, ou seja, prever o que
pode acontecer com seu Município, é a característica principal apontada, seguida da capacidade
de inovar. Esse resultado indica que os atuais gestores municipais sabem que no mundo globalizado em que vivemos a inovação e a percepção do futuro são os diferenciais que todos devem
ter para alcançar êxito na administração. Cremos que essas duas características indicam que os
mandatários têm uma boa compreensão do mundo atual e conseguem identificar quais qualidades podem diferenciar uma boa gestão.
O grupo dos reeleitos dá menos importância para a capacidade de acompanhar as inovações tecnológicas e o conhecimento da legislação. Chama atenção a menor importância dada a
esse último item, pois todas as regras e condutas dos administradores municipais são regidas por
leis, e o conhecimento da legislações seria fundamental para o administrador local.
Sobre o cotidiano das ações do prefeito, de acordo com a pesquisa, vemos que 171 (32,6%)
acham que administrar a cidade é igual a administrar uma casa, e outros 104 (19,8%) concordam
parcialmente. Em seguida, 48,6% disseram que concordam total ou parcialmente que a administração da cidade envolve aspectos que fogem do controle do prefeito.
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Tabela 3 – Aspectos da gestão
Ação

1

2

5) Administrar uma cidade é como administrar uma casa.

95

56

6) Administrar uma cidade envolve muitos aspectos que fogem
ao controle do prefeito(a).

65

7) Nem todas as ações pretendidas se realizam porque
dependem de terceiros.

22

8) A escolha da equipe de governo é fundamental para o
sucesso da administração.

Ação

6

1

3

Sem
Opinião

Não
respondeu

4

5

98

104

171

3

19

71

132

143

111

7

17

42

115

154

196

3

14

6

36

488

-

2

3

4

5

-

10

Sem
Opinião

Não
respondeu

9) A colaboração dos funcionários da prefeitura é fundamental
para o sucesso da administração.

5

2

5

68

457

-

9

10) A motivação e envolvimento constante dos funcionários da
prefeitura é imprescindível para o êxito da administração.

7

2

9

89

426

-

13

11) Há muita interferência do Governo Federal e Governo
Estadual na administração do município.

41

65

140

135

137

10

18

12) A atuação do Ministério Público engessa as ações da
administração municipal.

31

50

136

128

179

6

16

1

2

3

4

5

13) As atuações dos Tribunais de C ontas dos Estados
burocratizam e dificultam demasiadamente as iniciativas da
administração municipal.

42

48

133

151

150

6

16

14) A remuneração do cargo de prefeito(a) está adequada às
responsabilidades exercidas.

63

61

105

119

165

15

18

Ação

Sem
Opinião

Não
respondeu

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

Na questão 7, 37,1% dos respondentes afirmam que concordam totalmente que nem todas
as ações pretendidas se realizam porque dependem de terceiros; outros 29,1% estão bastante inclinados a concordar com esta afirmação.
Para 91% dos gestores que responderam à questão 8, a escolha da equipe de governo é
fundamental, e 6,7% marcaram que estão inclinados a concordar com esta afirmação.
Quando se afirma que a colaboração dos funcionários da prefeitura é fundamental para o
sucesso da administração, 85,1% concordam totalmente, o que manifesta que os novos prefeitos
acreditam que este fator é vital para as prefeituras. Chama atenção que a motivação e o envolvimento constante dos funcionários da prefeitura é imprescindível para o êxito da administração,
com concordância total de 426 gestores (79,9%) neste item.
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Ao serem questionados sobre a interferência do governo federal e do governo estadual na
administração do Município, 140 (27,0%) dos entrevistados preferiram ficar neutros, enquanto que
272 (52,5%) concordam parcial ou totalmente com a afirmação de que há muita interferência. A
atuação do Ministério Público engessa as ações da administração municipal para 179 (34,2%) entrevistados, que concordam totalmente que tais ações prejudicam os Municípios. Como é de conhecimento, a judicialização da saúde tem crescido em ritmo acelerado nos últimos anos e gerado
debates sobre os deveres dos governos federal, estaduais e municipais.
Consultamos também quanto à atuação dos Tribunais de Contas dos Estados, se burocratizam que dificultam demasiadamente as iniciativas da administração municipal; 301 gestores
(57,4%) concordam total ou parcialmente que os processos judiciais nos Tribunais interferem nas
gestões.
Apesar de todas as pressões que recaem em cima desses gestores, que executam as políticas públicas, os programas federais e estaduais e prestam serviços públicos aos cidadãos, para
284 deles a remuneração do cargo de prefeito está adequada às responsabilidades exercidas, ou
seja, mais de 55% concordam com a remuneração recebida pelos prefeitos.

Sobre a atuação da CNM
A Confederação ao longo do ano organiza a mobilização municipalista, diálogos, encontros
e ainda participa de vários seminários nos próprios Estados. As pautas são várias: queda na receita de transferências da União em razão tanto da fraca atividade econômica; o enorme volume acumulado de restos a pagar da União devido a Municípios; a renúncia fiscal relativa à não resolução
da Guerra Fiscal do ICMS; o impacto financeiro de legislações nacionais como a Lei do Piso do
Magistério e os constantes aumentos do Salário Mínimo muito acima da inflação e do crescimento
da receita; a omissão das demais esferas no financiamento da saúde; e o subfinanciamento dos
programas federais nas áreas de educação, saúde e assistência social.
Aproximadamente 77,2% dos prefeitos informaram que os eventos da CNM, tais como seminários e encontros, contribuíram para a capacitação e orientação dos agentes públicos de suas
respectivas prefeituras.
Tabela 4 – Ação da CNM
Ação

1

2

3

5

Sem
Opinião

Não
respondeu

15) Os eventos da C NM, tais como seminários e encontros,
contribuíram para a capacitação e orientação dos agentes
públicos de minha prefeitura. (se reeleito)

4

2

16

49

241

86

148

16) Minha presença foi constante nas Assembléias Gerais e
eventos que a C NM promoveu ou apoiou. (se reeleito)

6

10

35

40

125

115

215

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.
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De forma correlacionada à questão anterior, a Confederação quis saber se os gestores reeleitos estiveram presentes nas Assembleias Gerais e eventos que a CNM promoveu ou apoiou, e,
dos respondentes, 57,9% concordaram totalmente que sim. A participação dos gestores nesses
eventos é importante porque, juntos, os 5.568 Municípios são mais fortes e têm suas vozes ouvidas pelo governo federal.

A Confederação Nacional de Municípios
• Criada em fevereiro de 1980.
• Sem fins lucrativos.
• Apartidária.
• Surgiu da necessidade de estabelecimento de uma entidade nacional forte que representasse todos os Municípios brasileiros.
Objetivos

• Formular as diretrizes do movimento municipalista nacional.
• Acompanhar a ação dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário pautando sempre a defesa dos Municípios.
• Realizar assessoria política, técnica e administrativa para encaminhamento de soluções às demandas dos Municípios.
• Promover estudos, sugestões e propor a adoção de normas sobre a legislação tributária, ambiental, educacional, de responsabilidade e outras leis básicas municipais.
• Conveniar com instituições públicas e privadas no sentido de viabilizar estudos técnicos, produzir soluções tecnológicas, ofertar aperfeiçoamento e atualização permanente às estruturas municipais.
• Ser a instância de representação formal das federações e associações estaduais e
Municípios, que no seu conjunto formam a CNM.
• Aprimorar sistemas de informações relativos ao desenvolvimento municipal e de assessoria técnica e institucional aos Municípios.

Sempre buscamos melhorar nosso atendimento. Neste sentido, é necessário entender
quais as expectativas dos prefeitos em relação ao trabalho desenvolvido pela CNM. Para se ter
uma ideia sobre as percepções dos prefeitos e prefeitas brasileiros eleitos no último pleito em relação às prioridades de governo e aos requisitos para se efetuar uma boa gestão, perguntamos sua
opinião sobre quais assuntos era necessária maior atenção da CNM.

Estudos Técnicos CNM – Volume 9

199

Gráfico 4 – Assuntos de maior atenção dos Municípios

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

Dos assuntos pesquisados, cinco são de suma importância na visão dos entrevistados, para auxiliá-los no dia a dia da prefeitura. Assim, a Confederação deve se concentrar principalmente
nas ações de: apoio político no Congresso Nacional, apoio técnico das principais áreas da administração pública, capacitação dos servidores municipais, elaboração de projetos e programas do
governo federal.
Também questionamos os gestores sobre suas prioridades e seus conhecimentos. Os entrevistados deveriam informar uma escala de valores para cada item, que passavam pelas áreas
de saúde, educação, saneamento, geração de renda, segurança, agricultura, indústria, comércio
e serviços, meio ambiente, assistência social, turismo, cultura, trânsito, habitação, tecnologia e direitos humanos.
O Gráfico 5 traz a ordem de prioridades segundo a média geral do total de entrevistados.
Gestão, saúde e educação são as principais prioridades dos gestores municipais brasileiros. Tais
preocupações trazem uma relação direta com a precariedade do sistema de educação e de saúde no Brasil e com as cobranças da sociedade, que sempre apresentam reclamações contundentes sobre estas áreas.
Cabe salientar que estas duas áreas, saúde e educação, são as que detêm vinculações
constitucionais, 25% e 15% respectivamente, e somadas representam cerca de 40% do orçamento total das prefeituras. Ou seja, além de prioridade para os gestores, as duas pastas possuem os
maiores orçamentos municipais.
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Gráfico 5 – Quais áreas da administração pública o senhor domina e tem mais interesse?

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

Em seguida, os gestores trazem como quarta e quinta prioridades as áreas de finanças e
a assistência social. A preocupação com as finanças está relacionada com a baixa arrecadação
em razão dos altos índices de desemprego e da disseminação do trabalho informal no país, mostrando uma boa visão dos gestores ao apontar esta área. O quadro de desemprego é uma matriz
geradora de diversos tipos de problemas sociais, como violência urbana e doméstica, prostituição
adulta e infantil, tráfico de drogas e armas, entre outros.
Já a necessidade da assistência social também está relacionada a esse quadro, pois os
serviços sociais estão diretamente vinculados à população carente e em estado de vulnerabilidade social. A percepção da assistência social e geração de emprego e renda pode estar associada aos grandes programas de transferência de renda do governo federal, que procura, de certa
forma, suprir a população carente de ações assistenciais e mesmo que timidamente gerar renda
e trabalho a esta parcela da população.
Estar conectado 24 horas por dia é realidade da maioria dos gestores municipais, e, pensando nisso, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem um site e várias redes sociais
para que o gestor possa se comunicar com a entidade. Do total de 546 gestores pesquisados,
263 tem o costume de ler e acessar o site da Confederação, o que corresponde a 48,2% dos participantes da pesquisa. Os outros 237 gestores (43,4%) não acessaram o site, conforme pode ser
visto no Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Já acessou o site da Confederação Nacional de Municípios (www.cnm.org.br)?

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

É importante para o movimento municipalista que os prefeitos e os funcionários da prefeitura fiquem atentos ao site da CNM, uma vez que nele os gestores terão a informação de maneira
rápida e clara.
A página da CNM no Facebook tem uma grande visualização: são cerca de 20 mil curtidas
e alcance diário de 30 mil pessoas. Na rede social são publicadas informações e notícias divulgadas no site da entidade. No Instagram, são apresentadas fotos dos eventos promovidos, bem como de visitas de prefeitos à sede da Confederação. Campanhas e projetos da entidade também
são divulgados na rede social de fotos. São aproximadamente 2 mil seguidores só nessa página.
O Twitter é um espaço para informações rápidas, mas que possam ter grande impacto social. Geralmente nessa rede são divulgados números de conquistas da CNM e chamamentos para eventos.
Dos 546 prefeitos alcançados pela pesquisa, 86,6% responderam que ainda não têm instalado o aplicativo da CNM para dispositivos móveis (celular/smartphone), conforme ilustrado no
Gráfico 7. Apenas 7,9% (43) disseram que já tinham instalado o aplicativo desenvolvido pela entidade. Essa é uma ferramenta essencial, por ser uma das maneiras mais práticas de acessar o
conteúdo da desenvolvido pela CNM. O aplicativo é gratuito e acessível para quase todas as versões de Android e iOS.
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Gráfico 7 – Já instalou ou possui instalado o aplicativo da CNM para dispositivos móveis (celular/smartphone)?

Fonte: área de Estudos Técnicos/CNM.

A tecnologia tem sido grande aliada dos prefeitos. Ferramentas como Whatsapp e SMS têm
auxiliado a CNM a divulgar pautas de interesse dos Municípios que estão sendo votadas no Congresso Nacional. Assim, pressionamos juntos os parlamentares para votarem a favor dos Municípios.

Conclusão
O foco dos prefeitos para a gestão 2017-2020 será nas áreas de saúde e educação, uma
vez que são as principais prioridades dos gestores municipais brasileiros. Tais preocupações trazem uma relação direta com a precariedade do sistema de educação e de saúde no Brasil e com
as cobranças da sociedade, que sempre apresentam reclamações contundentes quanto a estas
áreas. Outra preocupação dos novos gestores será com a geração de emprego e renda, pois o
quadro de desempregados no Brasil atingiu a marca de 12 milhões de pessoas, e tal quadro assombra os novos gestores. A população está com rendimento menor. Com menos recurso para
poder se investir, vários problemas sociais se intensificam nas cidades.
Para a realização deste estudo utilizamos a técnica estatística de Escala de Likert, estilo de
questionário em que o entrevistado dá uma nota de 1 a 5 para cada afirmativa. A realização destas entrevistas se deu em outubro de 2016. A amostra chegou a 546 prefeitos, o que dá 9,80% dos
Municípios brasileiros. A amostra possui respostas de prefeitos de todas as regiões do país e de
todos os portes populacionais. O máximo erro nas médias, utilizando um intervalo de confiança a
95%, é de 4% para mais ou para menos, o que torna as médias apresentadas bem representativas.
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22

BOAS PRÁTICAS
MUNICIPAIS NO
ENFRENTAMENTO À
TOXICODEPENDÊNCIA

Os projetos desenvolvidos pela CNM
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) implementou, no ano de 2011, o portal Observatório do Crack, no intuito de gerar uma visão prospectiva e com o objetivo de oferecer informações aos gestores(as) e à sociedade civil sobre a temática das drogas.

Fonte: <http://www.cnm.org.br/crack>.

A intenção da CNM é fomentar nos Municípios práticas em duplo sentido: em pré-atividade,
preparando-se para uma transformação identificada e esperada, e em proatividade, no sentido de
provocar uma mudança em defesa da população brasileira.
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O compromisso social se realiza a partir da socialização das informações repassadas pelos
Municípios, buscando fomentar o debate sobre a questão com quem está na linha de frente, pontuando as consequências do tráfico e do consumo de drogas no país.
O Observatório do Crack tem alcançado uma capilaridade ampla desde sua criação e, a
partir de ações e atividades, um novo projeto foi elaborado, com novas perspectivas.
O projeto Integração local para reinserção social do usuário de drogas – Projeto Reinserir é
uma iniciativa realizada pela CNM com apoio financeiro da Delegação da União Europeia no Brasil.

Fonte: <http://www.reinserir.cnm.org.br/>.

Desenvolvido na 4ª Região Geo-Administrativa do Estado da Paraíba, com a participação
de 13 Municípios e duração de 36 meses, o projeto visa a apoiar ações que facilitem um diálogo
estruturado entre as autoridades locais e a sociedade civil, contribuindo para a prevenção ao uso
de drogas e a reinserção socioeconômica de dependentes químicos em situação de vulnerabilidade e risco social, além de fomentar a integração das redes de assistência social, saúde, educação.
Com o início do projeto, em março de 2015, e atividades como mapeamento da rede de
atenção ao dependente químico e elaboração da linha de base, boas práticas, também chamadas práticas exitosas, foram identificadas pela equipe do Reinserir. Mostraremos que, apesar das
dificuldades e particularidades que cada Município enfrenta, ainda assim é possível estabelecer
ações que buscam o melhor para os cidadãos.

As descobertas na Paraíba
Projeto Flor de Cactos (Cuité)

O projeto Flor de Cactos foi implementado em 2012, sendo realizado e financiado pela Prefeitura Municipal de Cuité e pelo Programa Amigo de Valor, do Banco Santander. O projeto trabalha o tratamento comunitário e a redução de danos pelo uso de álcool e outras drogas, além de
garantir a defesa dos direitos das crianças e adolescentes do Município.
Atualmente, são atendidos 30 adolescentes por uma equipe de profissionais treinados e
capacitados. Há um profissional para coordenação, uma assistente social, uma pedagoga, uma
psicóloga e oficineiros para aulas de esporte, multimídia e música, que trabalham, dentre outros
assuntos, a formação de redes de segurança para garantia de direitos.
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Os beneficiários do projeto são protagonistas de sua atuação dentro do programa; desta
forma, o Flor de Cactos vem se tornando referência no Estado da Paraíba.
Seu funcionamento baseia-se em atividades como oficinas, atendimentos individualizados
e em grupo, rodas de conversas, atendimento às famílias, visitas domiciliares e encaminhamentos à rede. O atendimento das famílias acontece a partir do entendimento de que os adolescentes
precisam do apoio do grupo familiar, e que a eficácia do projeto só ocorre pelo fortalecimento dos
vínculos sociais, familiares e comunitários.
O projeto acontece em um espaço alugado, sendo repactuado, por apresentar eficácia nas
ações.

Fonte: Prefeitura Municipal de Cuité (PB).

¾¾ Resultados

O projeto foi executado visando atingir os objetivos previamente planejados, como a reinserção social, o fortalecimento da rede socioinstitucional do Município, com ênfase na articulação
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dos serviços ofertados, a consolidação dos grupos de trabalho existentes no território, visando
suas potencialidades, isto tudo baseado em uma metodologia intersetorial de trabalho.
Os 30 adolescentes de 12 a 17 anos, atendidos pelo projeto são oriundos de comunidades
com alto índice de vulnerabilidade e risco social, ligados diretamente ao uso de álcool crack e outras drogas. Por meio do trabalho desenvolvido pode-se verificar:
• Garantia na efetivação dos direitos dos usuários atendidos;
• Redução do uso e abuso de substancias psicoativas;
• Maior acesso aos serviços socioassistencias e demais políticas públicas;
• Protagonismo social;
• Reinserção no âmbito escolar;
• Melhoras nas relações familiares e sociais;
• Desenvolvimento das potencialidades;
• Fortalecimento da rede.
Alguns desses pontos podem ser observar no relato da mãe de um dos adolescentes acompanhados pelo programa.
					

Fonte: prefeitura Municipal de Cuité/PB.

¾¾ Recursos
O Projeto Flor de Cactos é financiado pelo Programa Amigo de Valor, do Banco Santander, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cuité.
Em 2014, teve um repasse inicial pelo Banco Santander de R$ 200 mil e a prefeitura contribuiu com
R$ 77,8 mil, somando um total de R$ 277,8 mil.
O projeto apresentou credibilidade e, no final do ano de 2015, foi repactuado. O Banco Santander fez
um repasse de R$ 198,7 mil, e a prefeitura de R$ 77,8 mil, assim a execução financeira para o ano de 2016
contou com o valor de R$ 276,5 mil.
Atualmente o projeto vem buscando novas parcerias para garantir sua sustentabilidade.
Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente (Picuí)

O Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente (Nacad) é um programa social municipal

criado com o intuito de promover o enfrentamento da problemática do uso de drogas e, ao mesmo
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tempo, garantir a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, pautado na busca de caminhos
saudáveis e possíveis para a transformação da realidade de meninos e meninas que se encontram
em algum tipo de vulnerabilidade social.
O projeto, implementado em 2012, é realizado pela Prefeitura Municipal de Picuí, com parceria inicial do Programa Amigo de Valor – Banco Santander, tem contribuído para melhorar a qualidade de vida de seus participantes e se tornou referência no Estado da Paraíba, tanto pelo pioneirismo, quanto pelos bons resultados obtidos.
Foi realizado um projeto de diagnóstico que mapeou cerca de 154 crianças e adolescentes dependentes principalmente de álcool, cigarro, crack e maconha. O projeto esteve em fase de
mapeamento para saber as áreas mais críticas do Município e detectou que 80% dos jovens dependentes químicos estão em bairros carentes.
O programa é de referência internacional e foi elaborado pela Secretaria de Planejamento
em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e as
secretarias de Assistência Social e de Saúde. Sua proposta contempla a prevenção às drogas nos
níveis primários e secundários.
O Nacad conta com uma equipe de pedagogos, professores e oficineiros e também recebe
apoio da assistente social e da psicóloga da Secretaria de Assistência Social. O trabalho é pautado na reinserção social, oferecendo às crianças e aos adolescentes oficinas de dança, música e
teatro, prática de esportes e terapias ocupacionais. Também conta com cursos profissionalizantes
nas áreas de computação, mecânica e serigrafia e acompanhamento médico.

Fonte: Prefeitura Municipal de Picuí (PB).

Essas medidas de reinserção e prevenção fazem que com estes sujeitos fiquem longe do
uso de drogas e de traficantes. É um projeto que funciona de segunda a sexta-feira, atendendo a
crianças e adolescentes no turno oposto às aulas, ou seja, se criança estuda pela manhã, partici-
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pa das atividades do Nacad no período da tarde, para que não haja problemas com o rendimento
escolar do aluno.
Em cada mês é trabalhado um tema, como por exemplo prevenção às drogas e mobilização urbana, dentre outros. Outra atividade realizada é o grupo de orientação às famílias, no qual
é oferecida acolhida, informação, orientação, palestras, rodas de conversa e oficinas e, caso haja
necessidade, possíveis encaminhamentos para serviços assistenciais.
Sabe-se que as crianças e adolescentes do Nacad têm um núcleo familiar com riscos sociais, assim trabalhar com a família atinge diretamente as crianças e adolescentes. O grupo auxilia
também na prevenção, evitando os fatores de risco, criando e consolidando os fatores de proteção que existem nas famílias. O grupo pode mediar conflitos no ambiente familiar, favorecendo um
processo de autonomia e de maturação dessas famílias, atuando também na prevenção da saúde
mental e proporcionando uma melhor qualidade de vida.
O Nacad desenvolve suas atividades no Parque Ecológico Cultural Fausto Germano, um
equipamento público de múltiplo uso, construído em uma área de 12 hectares onde funcionava
um lixão.
Por meio de uma ação planejada, houve a revitalização do meio ambiente com preservação
do bioma Caatinga em 2 hectares, e foram implantados no restante (10 hectares) equipamentos
que permitem o entretenimento e a inclusão social de jovens, por meio da educação, do esporte, da arte e da cultura. Dentre os equipamentos disponibilizados ao público-alvo, podemos citar:
campo de futebol, pista de atletismo e bicicross, quadra poliesportiva, Centro de Formação Docente, Nacad e reserva nativa.

Fonte: Prefeitura Municipal de Picuí (PB).

¾¾ Resultados

Os principais resultados estão relacionados a:
• participação e atuação efetiva dos beneficiário e seus familiares;
• bom desempenho escolar;
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• inclusão social;
• fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
• fortalecimento da autoestima, do respeito a identidade e a individualidade;
• ampliação da comunicação por meio do acesso à leitura;
• valorização da arte e da cultura.
Os resultados são observados por meio da coleta de informações realizadas pela Secretaria de Assistência Social e pela direção do parque. Qualitativamente, há destaque para a intersetorialidade das ações, a ênfase na oferta de equipamentos que proporcionem sustentabilidade
ambiental, a inclusão e a diversão de forma individual e coletiva. Vale destacar que adolescentes
são capacitados em cursos profissionalizantes e há inclusão de familiares no desenvolvimento do
projeto, o que melhora os vínculos tanto familiares quanto comunitários.
¾¾ Recursos

No início o projeto contou com financiamento do Programa Amigo de Valor – Banco Santander, e seu valor anual de repasse foi de aproximadamente R$ 200 mil.
Atualmente o projeto conta com financiamento municipal por meio do Fundo da Infância e
da Adolescência, e pela Energisa. O CMDCA fiscaliza e acompanha todas as atividades desenvolvidas.
A Energisa é responsável pelo pagamento das 100 bolsas no valor de R$ 30.
¾¾ Novas oportunidades

No Município de Picuí foi possível identificar novas oportunidades de atendimento aos dependentes químicos, a exemplo da ampliação e reinauguração do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD), atendendo também a usuários dos demais Municípios do Projeto
Reinserir.
Tal conjuntura fortalece a articulação para que a sociedade civil e os parceiros locais tenham ciência da oferta de serviços públicos aos dependentes químicos. Dessa forma, a promoção
para a melhora da qualidade de vida da população e das cidades onde vivem torna-se evidente.
Nova Baraúna (Baraúna)

Instituída em outubro de 2005, a ONG Nova Baraúna é uma organização sem fins lucrativos
que incentiva, produz e promove projetos e programas destinados a estimular e conscientizar a
comunidade para o exercício da cidadania, especialmente jovens que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, seja uma situação de pobreza, violência ou uso de drogas.
As ações promovidas pela ONG na área dos esportes são atletismo, corrida com bicicleta,
futebol e kung-fu.
No quesito da musicalidade, são ofertadas aulas de violão e trompete. A partir das aulas
criam-se grupos de música.
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Há ainda a prática de oficinas de leitura, estimuladas pelo acervo que a biblioteca da ONG
possui. São aproximadamente 3 mil livros, além de revistas infantis, livros didáticos para todas as
séries, vídeoaulas preparatórias para vestibular, apostilas e livros preparatórios para concursos diversos e clássicos da literatura nacional e estrangeira.
Também são incentivados concursos de redação, pois desta forma trabalha-se o estímulo
à leitura e à produção de textual.

Fonte: ONG Nova Baraúna (PB).

¾¾ Resultados

Segundo o relato da equipe que atua na ONG, os resultados que essas ações geram são:
• diminuição da evasão escolar;
• melhora no comportamento das crianças e adolescentes;
• desenvolvimento cognitivo;
• fortalecimento da empatia;
• valorização da qualidade de vida.
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Fonte: ONG Nova Baraúna (PB).

¾¾ Recursos

As atividades da ONG Nova Baraúna são mantidas com doações.
¾¾ Novas oportunidades

Com algumas atividades e ações do Projeto Reinserir, os Municípios começaram a desenvolver mudanças de paradigmas, a exemplo dos processos de integração das redes.
Esta é uma prática que contribui de forma direta para a ampliação do debate sobre a importância do trabalho em rede, pois assim os Municípios desenvolvem uma cultura de parceria, fato
que já ocorre no Município de Baraúna, que trabalha ações conjuntas entre a área de assistência
social e conselho tutelar do Município.
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Considerações finais
A Confederação Nacional de Municípios desenvolve dois projetos que possibilitam, diariamente, a troca de informações sobre a questão das drogas no Brasil. Inúmeros pontos são abordados com essas ações, desde a estruturação das redes de assistência aos dependentes químicos
até políticas públicas que englobam a temática.
A partir desses projetos, descobriram-se diversas iniciativas municipais que, embora enfrentando cotidianamente muitos problemas, conseguem trabalhar a prevenção, o acolhimento, o
tratamento e a reinserção social de usuários de drogas.
Este informativo teve como objetivo principal a divulgação dos numerosos esforços realizados pelos gestores municipais para tratar um tema ainda muito delicado e repleto de preconceitos: a drogadição.
O Observatório do Crack e o Projeto Reinserir almejam que o material possa promover o diálogo
acerca do tema e, mais ainda, que ele possa servir de estímulo para o desenvolvimento de melhores práticas nos Municípios.
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