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A Confederação Nacional de Municípios – CNM é uma entidade municipalista com 30 anos de existência 

lutando pelo 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 na qualidade de vida da população.

Com os estudos técnicos, busca-se subsidiar todos os Municípios brasileiros com informações confi á-

veis e atualizadas, de forma a conscientizar e incentivar os gestores municipais a criar políticas públicas 

adequadas à realidade local e reorganizar a máquina administrativa de forma responsável. 

Assim, com a fi nalidade de divulgar a produção técnica do ano de 2009 e qualifi car os gestores e ges-

toras com informações essenciais ao dia a dia da administração pública, a CNM lança este II volume de 

Estudos Técnicos referentes ao ano de 2009. 

Boa leitura!

Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM

APRESENTAÇÃO
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1 GESTÃO MUNICIPAL DO 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
– ACOMPANHAMENTO DAS 
CONDICIONALIDADES DE
2006 A 20081

1. Breve introdução sobre o Programa Bolsa Família

O programa federal Bolsa Família (PBF) foi criado no Brasil em outubro de 2003 e funciona de acordo 
com a Lei no 10.836/2004 e com o Decreto 5.209/2004. A criação do Bolsa Família determinou a união de 
outros programas não constitucionais de transferência de renda que estavam em vigor no país, como o Bolsa 
Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação. 

São benefi ciadas as famílias com renda per capita mensal de R$ 60,01 a R$ 137,00 (pobres) e as com 
renda mensal per capita de até R$ 60,00 (consideradas extremamente pobres). As famílias extremamente 
pobres são elegíveis independentemente de sua composição. Já as famílias consideradas pobres só podem 
fazer parte do programa se apresentarem em sua composição crianças e adolescentes de até 17 anos. 

Uma das dimensões do programa, além do alívio e superação da pobreza, é o 

reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e Educação, por meio do 
cumprimento das condicionalidades, o que contribui para que as famílias consigam romper o 
ciclo da pobreza entre gerações.2 

Quando uma família é selecionada para receber o benefício do Bolsa Família, ela deve assumir o com-
promisso de cumprir as condicionalidades impostas nas áreas de Educação e Saúde: 

• Educação: frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e 
de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos.

• Saúde: acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e desenvolvimento para crian-
ças menores de 7 anos; e pré-natal das gestantes e acompanhamento das mulheres na faixa 
etária de 14 a 44 anos.

Se as famílias descumprirem as condicionalidades podem receber sanções gradativas, que 
vão da advertência, passando pela suspensão do benefício por 30 ou 60 dias, e podem chegar ao 
cancelamento se o descumprimento for repetido em cinco períodos consecutivos. 

2. Gestão municipal do PBF

A complexidade do gerenciamento do PBF em nível municipal é um assunto raramente abordado pelos 

1  Estudo realizado em março de 2009.
2  As informações completas sobre o Programa Bolsa Família estão no website do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/
bolsafamilia/o_programa_bolsa_familia>. 



14        Estudos Técnicos CNM – Volume 2

meios de comunicação e pelos críticos em geral. A gestão municipal3 de um programa federal de tamanha en-
vergadura, que atende a milhares de famílias por Município e requer o acompanhamento de condicionalidades, 
é um grande desafi o. 

Dezenas de milhões de pessoas têm recebido o benefício e se integrado melhor ao sistema público de 
Saúde e de Educação, o que tem sido um grande avanço no país. Por outro lado, esses benefi ciários estão 
transitando mais em prefeituras, em secretarias que gerem o Programa Bolsa Família, bancos ou lotéricas, 
ocasionando uma imensa pressão nas estruturas e serviços. Trata-se de uma demanda sem precedentes 
para diversos organismos estaduais e municipais e exige uma resposta de qualidade que nem sempre 
esses organismos estão equipados a fornecer. Esse é um desafi o considerável para os governos federal, 
estaduais e principalmente municipais, mas que continua sendo subavaliado.4

O Brasil é um país de dimensões continentais que agrega milhares de pequenos Municípios. O go-
verno federal tende a lançar seus programas sociais e passar para o Município a responsabilidade de 
gerir grande parte deles, não levando em consideração que existe um número grande de prefeituras 
em que há apenas uma dezena de servidores que acumulam diversas funções. Em muitos casos, poucas 
pessoas são responsáveis por milhares de cadastros. Em outros, são organizações pobremente equipadas 
que devem gerir o programa. Ou seja, não se conseguiu oferecer toda a ajuda técnica necessária a essas 
demandas e isso não é um desafi o trivial.

Como o Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda, para as famílias rece-
berem o dinheiro é necessário manter os fi lhos matriculados nas escolas e cumprir um calendário de visitas 
a postos de saúde. É o acompanhamento dessas condicionalidades que torna o PBF um programa social 
diferente dos outros. E é papel e dever do gestor municipal informar ao governo federal, mais precisamente 
aos Ministérios do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome – MDS, da Educação e da Saúde o acom-
panhamento destas famílias, se elas estão cumprindo ou não as condicionalidades exigidas pelo programa. 

A administração de todo esse sistema passa por ações de planejamento, cadastramento (e seleção, 
pois nunca há recursos sufi cientes ao número da demanda), distribuição de bens ou serviços, controle (acom-
panhamento, monitoramento e avaliação) e toda a estrutura logística e profi ssional que o programa requer 
(pessoal, estrutura, equipamento, treinamento, entre outros). E uma das maiores difi culdades dos Municípios 
ocorre em relação ao registro de vacinação infantil e de acompanhamento de pré-natal para mulheres grávidas 
no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan, do Ministério da Saúde. Os problemas de acesso à 
Internet nos Municípios ainda impede que cumpram os prazos. 

As maiores difi culdades para a gestão do programa em nível municipal são:
– escassez de recursos humanos;
– espaço físico insufi ciente;
– difi culdades na operação dos sistemas computacionais;
– difícil acesso às localidades distantes;
– insufi ciência de conhecimentos sobre o Índice de Gestão Descentralizada (IGD).

2.1 Cadastro Único

O Município é o responsável pelo cadastro das famílias em extrema pobreza e que possam ser inclu-
ídas como benefi ciárias do Bolsa Família e também é responsável pela aplicação dos programas sociais que 
vão atingir essas pessoas. Nem todas as famílias incluídas no Cadastro Único (CadÚnico)5 são selecionadas 
pelo governo federal para receber o benefício, pois existe uma cota para cada Município. Aí já surge um ponto 
nodal, uma vez que os prefeitos é que são cobrados pelas famílias que não foram incluídas como benefi ciárias. 

3  A Portaria GM/MDS no 246/2005, que trata do Termo de Adesão dos Municípios ao PBF, defi niu os compromissos a serem assumidos, pela prefeitura, na gestão do PBF (cadastramento 
das famílias, monitoramento das condicionalidades, gestão de benefícios e oferta de programas complementares). 

4  SANT’ANA, Sarah Mailleux. A perspectiva brasileira sobre a pobreza: um estudo de caso do Programa Bolsa Família. Universidade Paris-Diderot, 2007. Disponível em: <http://
www.undp-povertycentre.org/publications/mds/24M.pdf>.

5  O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), regulamentado pelo Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007, funciona como um instrumento de identifi cação e caracterização 
socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. É utilizado, obrigatoriamente, para a seleção de benefi ciários e para integração de programas sociais do governo federal. O cadastramento 
das famílias é executado pelos Municípios por meio da coleta de dados das famílias de baixa renda em formulário específi co para esse fi m.  
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O governo federal faz diversas recomendações para a gestão municipal do Cadastro Único,6 tra-
zendo para os Municípios diversas responsabilidades. No geral, as recomendações parecem estar sem-
pre direcionadas às prefeituras bem equipadas e com um pessoal bem qualifi cado, o que não é
a realidade brasileira. 

O governo diz ser necessário que o Município mantenha uma infraestrutura mínima satisfatória, com 
equipamentos que suportem a base de dados e com pessoal qualifi cado para executar as atividades ineren-
tes ao Cadastro Único de forma permanente e contínua. Entre todos os profi ssionais necessários estão: 
entrevistador, supervisor de campo, assistente social, supervisor do CadÚnico, administrador de rede, 
administrador da base e digitador. 

O CadÚnico é constituído por uma base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrô-
nicos, e uma base de informações que pode ser usada pelos governos municipais, estaduais e federal para 
obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas. Dessa forma, o CadÚnico possibilita a análise 
das principais necessidades das famílias cadastradas e auxilia o Poder Público na formulação e gestão de 
políticas voltadas a esse segmento da população.

 
Trata-se de um sistema extremamente importante para a manutenção de dados sobre a pobreza no 

Brasil; no entanto, toda a tarefa do cadastramento das famílias recai sobre os Municípios, que fi cam 
responsáveis pela coleta de dados, alimentação, manutenção e atualização desse sistema. Veja a seguir a 
competência dos Municípios:

• identifi car as famílias que compõem o público-alvo do Cadastro Único e registrar seus dados nos 
formulários específi cos; 

• analisar os dados e zelar pela qualidade das informações coletadas; 
• digitar, em sistema específi co, e transmitir os dados das famílias cadastradas, acompanhando o 

retorno do processamento pela Caixa (arquivo-retorno); 
• manter atualizada a base de dados municipal do Cadastro Único; 
• dispor de infraestrutura e recursos humanos permanentes para a execução das atividades ineren-

tes à operacionalização do CadÚnico; 
• estimular a utilização dos dados do Cadastro Único para o planejamento e gestão de políticas pú-

blicas 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 Único; e 
• arquivar os formulários em local adequado por um período mínimo de 5 anos. 

Aos Estados cabem apenas atividades de coordenação e supervisão desse processo de cadastramen-
to, promoção de atividades de capacitação dos Municípios (que nem sempre são realizadas) e motivação dos 
Municípios para manter atualizada a base de dados do Cadastro Único. À União (Senarc e MDS) compete 
também coordenar, acompanhar e supervisionar a execução do CadÚnico e avaliar sua qualidade, esclarecer 
dúvidas aos governos locais e fi scalizar. 

Como verifi ca-se, todo o trabalho de detecção de famílias pobres, coleta de dados, inserção e atu-
alização do sistema recai sobre as prefeituras. Além disso, também tem de ser feito todo o acompanha-
mento e fi scalização do cumprimento das condicionalidades de Educação e Saúde e a transmissão des-
sas informações para os Ministérios. Ou seja, todo o trabalho pesado de administração do programa é
transmitido aos Municípios. 

2.2 Índice de Gestão Descentralizada – IGD

Para desempenhar toda essa função e realizar outras ações de melhoria na gestão do programa, o governo 
federal repassa ao Município um valor determinado, o Índice de Gestão Descentralizada – IGB. Esse recurso 
vai direto para o Município e pode ser utilizado para comprar veículo destinado ao deslocamento dos téc-
nicos à casa da família; realizar treinamentos com os servidores; comprar computadores para modernizar 

6  O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), regulamentado pelo Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007, funciona como um instrumento de identifi cação e caracterização 
socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. É utilizado, obrigatoriamente, para a seleção de benefi ciários e para integração de programas sociais do governo federal. O cadastramento 
das famílias é executado pelos Municípios por meio da coleta de dados das famílias de baixa renda em formulário específi co para esse fi m.
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o sistema de cadastro e acompanhamento dessas pessoas; promover cursos de qualifi cação profi ssional 
com os cidadãos benefi ciários; enfi m, é um dinheiro que vem descarimbado pelo governo federal para que 
o gestor promova uma boa gestão do PBF. No entanto, tais recursos não cobrem todas as despesas 
que os Municípios têm com a gestão do programa e do cadastro único. A contrapartida das prefeitu-
ras é bem elevada, sendo que não chegam a conseguir contabilizar o montante dos gastos que são
superiores à contrapartida. 

O índice é um número indicador que varia de 0 a 1 e mede a qualidade da gestão municipal tanto do 
Bolsa Família quanto do Cadastro Único – CadÚnico. O IGD é a garantia dos Municípios de que o repasse 
mensal de recursos fi nanceiros será efetuado. Quanto maior o IGD conseguido pelo Município, maior será o 
valor do recurso que receberá do MDS.

Para receber os recursos, o Município deve atingir o valor mínimo de 0,55 no cálculo do IGD e o 
valor mínimo de 0,2 em cada um dos quatro indicadores que compõem o IGD, sendo que para o indicador 
de Saúde terá este valor contabilizado a partir de fevereiro de 2009. Esses quatro indicadores são a média 
aritmética das seguintes variáveis: taxa de cobertura de cadastros; taxa de atualização de cadastros; taxa 
de crianças com informações de frequência escolar; taxa de famílias com acompanhamento das condicio-
nalidades de Saúde. Se o Município não faz o acompanhamento das famílias, o governo federal fi ca sem a 
informação e entende que elas não estão cumprindo as condições exigidas pelo programa e pode cancelar o
pagamento do benefício.

Na verdade, o que se depreende de tudo isso é que o governo federal cria um programa, transfe-
re quase todo o trabalho de administração desse programa às prefeituras e, ao fi nal, avalia a qualidade 
do trabalho feito por estas prefeituras para, a partir daí, transferir os recursos para a administração do 
seu programa. Ou seja, para receber recursos básicos para administrar um programa federal, o Muni-
cípio deve manter a qualidade das informações do Cadastro Único, atualizar essa base pelo menos a 
cada dois anos e informar sobre as condicionalidades da área de Educação e Saúde. Se o Município 
cumprir direito seu trabalho, será recompensado com parcos recursos para administrar um programa 
que não criou. Recebem os recursos os Municípios com IGD acima de 0,55 e 0,2 no mínimo em cada índice.

Em pesquisa sobre a utilização do IGD, realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, procu-
rou-se saber, entre outras coisas, sobre a infraestrutura das prefeituras para administrar o PBF. Perguntados 
sobre a quantidade de computadores que tinham nas prefeituras para a gestão do Bolsa Família e do Cadastro 
Único, muitos Municípios responderam que tinham apenas um computador disponível para isso. Ao analisar 
as respostas, o MDS faz a seguinte colocação: 

o Município que possui somente um computador, caso ele venha a apresentar defeito, fi cará 
sem recursos para atuar na gestão do Programa Bolsa Família e do CadÚnico, pois o compu-
tador não terá substituto direto e imediato. 7

Como se vê na citação anterior, os pequenos Municípios, que possuem precária infraestrutura e ainda 
recebem o peso de administrar um programa federal da envergadura do Bolsa Família, são ainda penali-
zados quando não possuem condições materiais para gerir tal programa e por isso não recebem o recurso
básico para a sua gestão.

Todos esses fatos analisados anteriormente mostram um desequilíbrio entre os entes da federação na 
gestão de programas federais, o qual precisa ser analisado com muito cuidado e consideração. Percebe-se 
que o grande ônus na gestão do PBF vem recaindo sobre os Municípios. Além disso, eles vêm sendo injus-
tamente penalizados com o não-repasse de recursos para essa gestão caso enfrentem problemas para lidar 
com tamanha responsabilidade. E problema de gestão é o que não falta nos milhares de pequenos Municípios 
brasileiros, que carecem de infraestrutura, acesso à Internet e principalmente mão de obra qualifi cada. Ao in-
vés de cortar o repasse do IGD, o governo federal deveria rever suas regras e assumir maior responsabilidade 
na gestão do PBF, dando maior auxílio técnico aos governos locais. 

7  Análise da Pesquisa sobre a utilização dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Renda 
de Cidadania. Brasília, 2007, p. 9. 
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3. Perfi l da distribuição do PBF no país

Segundo o sistema de informações da Caixa Econômica Federal, no mês de janeiro de 2009 existiam 
10.448.293 milhões de famílias benefi ciárias do Programa Bolsa Família – PBF. Os benefícios foram dis-
tribuídos entre todos os Municípios do país, sem exceção. A tabela a seguir mostra o número e a proporção 
de famílias atendidas por Estado. 

Calculando uma média hipotética de três pessoas por família (4ª coluna da Tabela 1), chega-se a uma 
idéia aproximada do número de pessoas que são benefi ciárias do Bolsa Família por Estado e obtém-se a 
classifi cação dos Estados que possuem a maior e a menor proporção de famílias recebendo o Bolsa Família. 
Ao dividir esse número médio de habitantes benefi ciários pela população do Estado, obtém-se a proporção de 
pessoas pobres atendidas em cada Unidade da Federação. Trata-se de um número estimado e aproximado, 
pois a média de pessoas por família pode ter variação de um Estado para outro. Todavia, no geral, os núme-
ros mostram que Piauí, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Ceará e Pernambuco são os Estados com a maior 
proporção de famílias benefi ciárias. Esses dados mostram que o Nordeste possui grande parte de sua 
população em Estado de pobreza e extrema pobreza (ver tabela 1). 

Entre os Estados da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul constata-se que Minas Gerais e Espírito 
Santo são os que possuem maior faixa de pobreza, já que ambos possuem cerca de 14% da sua população 
atendida pelo PBF. Com exceção do Distrito Federal, Santa Catarina (5,8%) e São Paulo (6,9%) são os Esta-
dos com a menor proporção de famílias benefi ciadas, dados que demonstram uma reduzida presença 
de famílias pobres e extremamente pobres nestes Estados.

Tabela 1

Qtde. pessoas atendidas
(hipótese 4 pessoas/família)

PI 3.111.196 360.511 1.442.044 46,4%

MA 6.305.539 730.171 2.920.684 46,3%

AL 3.127.557 346.489 1.385.956 44,3%

PB 3.742.606 407.619 1.630.476 43,6%

CE 8.450.527 863.003 3.452.012 40,8%

PE 8.734.194 882.703 3.530.812 40,4%

BA 14.502.575 1.379.661 5.518.644 38,1%

RN 3.106.430 291.004 1.164.016 37,5%

SE 1.999.374 179.002 716.008 35,8%

RR 412.783 34.632 138.528 33,6%

AC 680.073 55.249 220.996 32,5%

TO 1.280.509 102.401 409.604 32,0%

PA 7.321.493 530.258 2.121.032 29,0%

AM 3.341.096 222.648 890.592 26,7%

AP 613.164 39.386 157.544 25,7%

RO 1.493.566 92.204 368.816 24,7%

MG 19.850.072 980.039 3.920.156 19,7%

ES 3.453.648 169.299 677.196 19,6%

MS 2.336.058 101.167 404.668 17,3%

GO 5.844.996 244.676 978.704 16,7%

MT 2.957.732 121.324 485.296 16,4%

PR 10.590.169 359.601 1.438.404 13,6%

RS 10.855.214 363.469 1.453.876 13,4%

RJ 15.872.362 493.642 1.974.568 12,4%

SP 41.011.635 947.653 3.790.612 9,2%

SC 6.052.587 117.223 468.892 7,7%

DF 2.557.158 33.259 133.036 5,2%

Total 189.604.313 10.448.293 41.793.172 22,0%

Previsão da proporção de pessoas atendidas por Estado

UF População do Estado Qtde. Famílias atendidas % Pop. Recebendo PBF

Fonte: Sibec – Sistema de Benefícios ao Cidadão – Caixa Econômica Federal (qtd. famílias atendidas)
Disponível em: <https://www.benefi ciossociais.caixa.gov.br/consulta/benefi cio/04.01.00-00_00.asp>.
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4. Resumo dos resultados sobre o acompanhamento das condicionalidades 

Como vimos anteriormente, o Município assume praticamente todo o trabalho pesado na condução e 
administração do programa em análise, sendo uma dessas tarefas o acompanhamento das condicionalidades 
assumidas pelos benefi ciários. As famílias assumem algumas condições para receber o Bolsa Família, por 
isso ele é chamado de programa de transferência condicionada de renda. As condicionalidades são contra-
partidas sociais que devem ser cumpridas por toda família do Programa para que permaneçam recebendo o 
benefício mensal. 

O PBF tem como uma de suas dimensões contribuir para a redução da pobreza entre gerações. As 
condicionalidades são responsabilidades das famílias em relação ao cumprimento de uma agenda de atendi-
mento nas áreas de Saúde e Educação que possa melhorar as condições para que as crianças e jovens de 
famílias benefi ciárias desfrutem de maior bem-estar no futuro. O monitoramento do cumprimento é um dos 
componentes fi rmados no contrato entre as famílias e o governo federal. Nesse contrato, o governo afi rma 
que identifi car os motivos de não-cumprimento de condicionalidades é um importante instrumento para a iden-
tifi cação das famílias que se encontram em maior grau de vulnerabilidade e risco social, e para que haja um 
acompanhamento mais individualizado. 

Para receber o dinheiro todo mês é necessário manter os fi lhos matriculados na escola, cumprir o calen-
dário de vacinação das crianças até 7 anos e levá-las frequentemente ao posto de saúde para o acompanha-
mento de crescimento, fazer o pré-natal das grávidas e acompanhamento médico das mães que estão amamen-
tando. E é papel e dever do gestor municipal fazer o acompanhamento na área de Saúde e Educação dessas 
famílias e informar ao governo federal se elas estão cumprindo ou não os compromissos assumidos. 

Para se ter uma ideia de como anda o acompanhamento das condicionalidades do PBF, a Confederação 
Nacional de Municípios analisou os relatórios de acompanhamento de frequência escolar e de Saúde dos anos 
de 2006, 2007 e 2008 fornecidos pelo governo federal/MDS. A partir daí, trabalhou na obtenção das médias anu-
ais de acompanhamento de frequências escolares e de condicionalidades de Saúde. 

O acompanhamento direto da frequência escolar das crianças e jovens de 6 a 15 anos benefi ciárias do 
Bolsa Família vem crescendo a cada ano, mas ainda não é de 100%. De 2006 a 2008, a quantidade de alunos 
acompanhados no país cresceu 21%. Em 2008, foi informado ao Ministério da Educação a frequência escolar 
média de 83% de uma média anual de 15,3 milhões de alunos benefi ciários. Em 2006, esse acompanhamento 
foi de 62% de 15,2 milhões, passando para 75% de 15,1 milhões em 2007. Esses dados chegam de todos os 
Municípios brasileiros, que os enviam on-line bimestralmente. 

Em todos os anos analisados, foi possível constatar que os Municípios dos Estados de Santa Catarina, 
São Paulo e Rio de Janeiro são os que mais acompanham a vida escolar de suas crianças benefi ciárias. Esses 
três Estados são também os que possuem a menor proporção de famílias recebendo o Bolsa, uma vez que me-
tade das famílias benefi ciárias estão localizadas no Nordeste do país (ver Tabela 1). 

As Unidades da Federação que apresentam o pior desempenho no acompanhamento direto dos alunos 
e no envio da frequência escolar são o Distrito Federal e o Amapá. Enquanto, em 2008, a grande maioria dos 
Estados já acompanhava mais de 80% dos benefi ciários, o DF fi cava bem atrás, acompanhando apenas 68,6% 
dos alunos. Além disso, nos anos analisados, o DF nunca informou em seus relatórios de frequência a justifi cati-
va dos alunos que faltaram, ou seja, não foi requisitado às crianças que frequentaram menos de 85% das aulas 
uma justifi cativa formal, o que confi gura o descumprimento total da condicionalidade. O acompanhamento no 
DF e no Amapá é tão precário que, em tais localidades, não chega a haver cancelamento do Bolsa Família, o 
que deveria acontecer caso as famílias descumpram as condicionalidades algumas vezes. Como pode se ver na 
Tabela 13 do estudo, no ano de 2007, quando começaram a aplicar mais intensamente as sanções às famílias 
que estavam descumprindo as condicionalidades, o DF e o AP apresentaram números bem mais reduzidos, 
seguidos de absolutamente nenhum cancelamento. Em 2008, o DF teve um cancelamento, e o Amapá, quatro. 

São Paulo é a Unidade da Federação que aplica a grande parte dos cancelamentos do Bolsa Família, 
sendo que em 2007 e 2008 metade de todos os cancelamentos do país ocorreram nos Municípios deste Estado 
(ver Tabelas 13 e 14). Em 2008, dos 50.650 cancelamentos que houve no país, 26.306 foram no Estado de São 
Paulo. Tal fato se deve a dois fatores básicos. Primeiramente, os Municípios paulistas fazem parte do grupo dos 
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que mais acompanham a frequência escolar de alunos benefi ciários, ou seja, quanto maior o número de acom-
panhados, maior será o número de sanções. Em segundo lugar, também vimos nas análises que os alunos do 
Estado de São Paulo são os que mais faltam às aulas, ocasionando os cancelamentos por falta de justifi cativa. 

No que se refere ao acompanhamento das famílias na área de Saúde, constatou-se que, em nível na-
cional, em 2006 e 2007, menos da metade das famílias benefi ciárias com perfi l saúde eram totalmente acompa-
nhadas (35,5% e 44,1%). Em 2008, um pouco mais da metade passou a ser acompanhada, tendo uma média 
de acompanhamento total de 57,6%. 

Analisando os acompanhamentos por região, verifi ca-se que, em todos os anos, o Nordeste é a região 
que mais acompanha suas famílias benefi ciárias com perfi l saúde, o que difere da área de Educação, que é mais 
acompanhada nas regiões Sul e Sudeste. 

Em todos os anos analisados, o Rio Grande do Norte se destaca como o Estado que sempre acompanha 
totalmente mais de 50% de suas famílias com o perfi l saúde, sendo que, em 2008, chegou a acompanhar em 
média 73% de suas famílias. Em 2006, todas as outras Unidades da Federação acompanharam menos de 50% 
das famílias (ver Tabela 9).

Na área de Saúde, o pior desempenho continua sendo o do Distrito Federal, que nunca chegou a 
acompanhar nem 10% das famílias que se encaixam neste perfi l. Em 2006, o DF acompanhou totalmente 
apenas 5,4% das famílias. Em 2007, passou para 6,3% e, em 2008, informou ter acompanhado totalmente 
35,3% de suas famílias. 

Vale destacar que, em 2008, o Piauí obteve um desempenho muito bom, passando a acompanhar 71,5% 
das suas famílias. Neste ano, 20 Unidades da Federação passaram a acompanhar mais da metade das famílias 
cadastradas (ver Tabela 11). Acre, Amapá, Distrito Federal, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande 
do Sul ainda acompanharam menos de 50% de suas famílias com perfi l saúde no ano de 2008. 

Para o Programa Bolsa Família não se tornar mais um programa meramente assistencialista e realmente 
auxiliar no progresso econômico e social das famílias, seria necessário uma gama maior de condicionalidades 
em áreas sociais, principalmente na área da Saúde, e um real acompanhamento de todas as famílias benefi -
ciadas, integrando-as com programas sociais. O acompanhamento de apenas 57,6% das famílias na área de 
Saúde em 2008, que engloba tão poucos compromissos, pode tornar o Bolsa Família um programa meramente 
pontual de transferência de renda. 

Veja todas as análises e as explicações sobre condicionalidades, descumprimentos e sanções no item 
a seguir. 

4.1 Análise dos resultados do acompanhamento em Educação

Nesta parte do estudo, será feita uma análise dos principais resultados do acompanhamento das con-
dicionalidades de Educação do PBF para todo o Brasil no período de 2006 a 2008, como forma de analisar a 
proporção de famílias atendidas pelo PBF que são acompanhadas e como anda a execução deste trabalho 
nos Municípios. Esses sistemas de monitoramento são acessíveis pela Internet.8 

Quando observamos a planilha nacional de educação com o histórico de benefi ciários de 6 a 15 anos 
mês a mês, temos uma visão ampliada de alguns dados importantes. De fevereiro a novembro de 2007, o nú-
mero total de crianças benefi ciadas vai aumentando bimestralmente, sendo que em novembro havia 815.610 
mil crianças a mais do que em fevereiro. Já em 2008, o número de crianças benefi ciadas vai sofrendo uma 
redução, como se pode ver nas tabelas a seguir. 

Os números da tabela se referem ao total de benefi ciários nesta faixa etária, não correspondendo ao 
número de crianças e adolescentes realmente acompanhados, que será analisado a seguir. 

8  Sistema Bolsa Família na Saúde – Sisvan Disponível em: <http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp>.
 Sistema Bolsa Família na Educação – Projeto presença on-line. Disponível em: <http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br>.
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Tabela 2

Fonte: Sistema de acompanhamento da frequência escolar do PBF. Ministério da Educação (MEC)

4.2 A frequência escolar 

Os resultados da educação são referentes ao período de outubro de 2006 a setembro de 2008. Como 
existe uma variação da quantidade de benefi ciários de um mês para outro, o presente estudo vai se basear 
no número médio de famílias por ano. Assim, nas tabelas a seguir, que apresentam a frequência escolar dos 
benefi ciários acompanhados, usamos as médias anuais da quantidade dos mesmos. Após calcular as médias 
anuais de benefi ciários por Município, foi feita a soma destes por Estado e por região, para termos uma visão 
geral do acompanhamento e do cumprimento das condicionalidades em todas as partes do país.

Tabela 3 – Benefi ciários de 6 a 15 anos
(médias anuais)

Ano Qtd. Média 
Benefi ciários

Qtd. Benefi ciários 
Acompanhados %

2006 15.244.078 9.569.322 62,2%

2007 15.168.505 11.469.006 74,8%

2008 15.356.764 12.950.429 83,1%

4.2.1 Ano de 2006

Em 2006, aproximadamente 15,2 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos recebiam o 
Bolsa Família. Nem todas essas crianças tinham um acompanhamento direto de suas frequências escolares, 
que deve ser de no mínimo 85%. Os Estados que acompanharam a maior porcentagem de crianças, ten-
do maior controle dessas frequências escolares, foram São Paulo e Santa Catarina, que acompanharam, 
respectivamente, 73% e 72% de suas crianças. Por outro lado, Roraima e Amapá foram os Estados com a 
menor porcentagem, uma vez que ambos acompanham apenas 54% de suas crianças. 

O acompanhamento da frequência escolar é feito pelos órgãos responsáveis bimestralmente, e é infor-
mado pela escola via um sistema on-line. Quando analisamos a média anual do desempenho das frequências 
escolares, verifi ca-se que as crianças benefi ciárias do Distrito Federal são as que mais foram à escola, 
já que 99,8% apresentaram frequência igual ou superior a 85%. No entanto, os 0,2% que faltou não justifi cou o 
motivo. Santa Catarina vem em seguida, com 98,9% de suas crianças benefi ciárias com boa frequência. Neste 
caso, os benefi ciários de São Paulo e Amapá são os que menos frequentaram a escola, sendo que 5,4% 
dos alunos de ambos os Estados frequentaram menos de 85% das aulas. 

A tabela mostra também a porcentagem daqueles que justifi caram as faltas e daqueles que descumpri-
ram a condicionalidade, frequentando menos de 85% das aulas e não informando o motivo, caso em que gera 
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certas punições à família. No DF, as 101 crianças que faltaram em mais de 15% das aulas não justifi caram. 
Em Santa Catarina, 90% daqueles que mais faltaram (1.766 alunos) não justifi caram. Por outro lado, Acre, 
Amazonas e Amapá foram os que mais justifi caram as ausências dos alunos.

Em nível nacional, uma média de 311.974 crianças acompanhadas não frequentou o mínimo de 
85% das aulas em 2006 (3,3% do total de acompanhados). Desses, 224.001 não justifi caram a ausência, 
descumprindo a condicionalidade (2,3%). 

O MEC propôs abolir a possibilidade de as escolas relatarem faltas sem motivo identifi cado, pois as 
informações sobre a frequência escolar são feitas pela diretoria das escolas via Internet. As razões apon-
tadas para as faltas são: doença do aluno, negligência dos pais, inexistência de serviços educacionais, 
difi culdades de locomoção, gravidez precoce e “sem motivo identifi cado”. Segundo a consultora do Pnud, 
responsável pelo monitoramento do programa, já no próximo relatório fi cará proibido relatar uma falta sem 
o motivo. A direção das escolas públicas deverá se relacionar mais de perto com as famílias e diagnosticar 
os problemas que levam às faltas.9 

Tabela 4

Frequência Escolar – Benefi ciários de 6 a 15 anos (2006)

UF Qtd. 
Benefi ciários

Benefi ciários Acompanhados

Benefi ciários 
Acompanhados % do perfi l Frequência = > 

85 %

Frequência < 85 % 

% Motivo 
Justifi cado Descumpto

Região Centro-Oeste
Distrito Federal  78.865  52.331 66,4% 99,8% 0,2% 0,0% 0,2%
Goiás  385.851  241.716 62,6% 98,0% 2,0% 0,6% 1,4%
Mato Grosso do Sul  174.162  118.312 67,9% 97,2% 2,8% 0,4% 2,4%
Mato Grosso  220.978  128.040 57,9% 97,6% 2,4% 0,4% 2,0%
Total da região  859.856  540.399 62,8%   
Região Norte
Acre  91.217  56.235 61,6% 96,7% 3,3% 1,6% 1,7%
Amazonas  337.288  196.688 58,3% 96,3% 3,7% 2,0% 1,8%
Amapá  46.969  25.532 54,4% 94,6% 5,4% 4,6% 0,8%
Pará  844.603  472.097 55,9% 98,3% 1,7% 0,8% 0,8%
Rondônia  145.143  91.929 63,3% 96,3% 3,7% 0,9% 2,8%
Roraima  51.027  27.533 54,0% 98,3% 1,7% 0,7% 1,1%
Tocantins  162.109  101.249 62,5% 96,6% 3,4% 1,4% 2,0%
Total da região  1.678.356  971.262 57,9%   
Região Nordeste
Alagoas  435.736  249.089 57,2% 97,5% 2,5% 1,0% 1,4%
Bahia  1.751.468  973.378 55,6% 96,9% 3,1% 0,9% 2,2%
Ceará  1.117.882  661.547 59,2% 96,4% 3,6% 1,5% 2,1%
Maranhão  983.545  619.832 63,0% 98,2% 1,8% 1,2% 0,6%
Paraíba  462.697  274.657 59,4% 97,5% 2,5% 0,7% 1,9%
Pernambuco  1.024.126  583.425 57,0% 97,0% 3,0% 1,4% 1,6%
Piauí  434.002  269.874 62,2% 97,5% 2,5% 1,4% 1,1%
Rio Grande do 
Norte  354.504  235.248 66,4% 97,7% 2,3% 0,7% 1,6%
Sergipe  256.364  160.223 62,5% 97,1% 2,9% 0,9% 1,9%
Total da região  6.820.324  4.027.271 59,0%   
Região Sudeste  
Espírito Santo  272.926  167.046 61,2% 95,3% 4,7% 1,4% 3,3%
Minas Gerais  1.693.609  1.135.132 67,0% 96,1% 3,9% 0,7% 3,2%

9  Segundo notícia do Pnud Brasil. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/noticias/impressao.php?id01=3110>.
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Rio de Janeiro  695.318  463.257 66,6% 96,3% 3,7% 0,8% 2,9%
São Paulo  1.636.184  1.202.250 73,5% 94,6% 5,4% 0,8% 4,6%
Total da região  4.298.037  2.967.685 69,0%   
Região Sul  
Paraná  704.595  468.282 66,5% 96,8% 3,2% 0,5% 2,7%
Rio Grande do 
Sul  639.977  419.100 65,5% 97,4% 2,6% 0,3% 2,3%

Santa Catarina  242.933  175.325 72,2% 98,9% 1,1% 0,1% 1,0%
Total da região  1.587.505  1.062.707 66,9%     
Total do país 15.244.078 9.569.322 62,2%

4.2.2 Ano de 2007

Em 2007, aproximadamente 15,1 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos estavam rece-
bendo o Bolsa Família, um número levemente inferior a 2006 (15,2). Por outro lado, ano a ano, o número de 
benefi ciários acompanhados vem crescendo, sendo que em 2007 essa porcentagem subiu 12,6%, pois 
foram acompanhados 74,8% das crianças e adolescentes que receberam o PBF. 

Os Estados com melhor desempenho no monitoramento de frequência escolar passaram a ser 
Santa Catarina (83,3%) e Mato Grosso do Sul (81,7%), que apresentaram uma proporção cerca de 10% 
maior do que os Estados classifi cados em primeiro e segundo lugar em 2006. Amapá continuou tendo o pior 
desempenho, acompanhando apenas 64,2% de seus benefi ciários. O Distrito Federal fi cou como a segunda 
Unidade da Federação que menos acompanhou (65%).

Quanto à frequência escolar, em 2007, observou-se que as crianças benefi ciárias do Bolsa Família 
do Distrito Federal continuaram sendo as que mais frequentaram a escola (99,6%). Santa Catarina per-
deu o lugar para o Piauí, que passou a ter a segunda maior porcentagem de crianças frequentando a escola 
(99,2%). A maior proporção de abstenções fi cou para o Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que 4,1% e 7,2% 
dos alunos desses Estados frequentaram menos de 85% das aulas. O Estado de São Paulo manteve sua 
tendência em ter o maior número de faltas, aumentando em relação a 2006. 

Quanto aos descumprimentos, vê-se que, no DF, como em 2006, todas as crianças benefi ciárias 
que frequentaram menos de 85% das aulas não justifi caram (200), descumprindo totalmente a con-
dicionalidade. Mato Grosso fi gura como o Estado com maior porcentagem de descumprimentos, pois 89% 
daqueles que faltaram em mais de 15% das aulas (2.487 alunos) não justifi caram a ausência. Em seguida vem 
Santa Catarina, com 86% dos alunos com baixa frequência não justifi cada em 2007. Apenas nos Estados do 
Acre, Pará, Roraima e Piauí, a maioria dos que faltaram justifi cou o motivo.

Em nível nacional, uma média de 313.034 crianças acompanhadas não frequentou o mínimo de 
85% das aulas em 2007 (2,7% do total de acompanhados). Desses, 235.985 não justifi caram a ausência, 
descumprindo a condicionalidade. 
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Tabela 5

Frequência Escolar – Benefi ciários de 6 a 15 anos (2007)

UF Qtd. 
Benefi ciários

Benefi ciários acompanhados

Benefi ciários 
acompanhados % do perfi l Frequência = > 

85 %

Frequência < 85 %

% Motivo 
Justifi cado Descumpto.

Região Centro-Oeste 
Distrito Federal  72.412  47.073 65,0% 99,6% 0,4% 0,0% 0,4%
Goiás  378.279  265.813 70,3% 98,2% 1,8% 0,5% 1,3%
Mato Grosso do Sul  171.574  140.243 81,7% 97,6% 2,4% 0,3% 2,0%
Mato Grosso  213.307  147.408 69,1% 98,1% 1,9% 0,2% 1,7%
Total da região  835.572  600.537 71,5%  
Região Norte 
Acre  90.448  70.132 77,5% 98,5% 1,5% 0,7% 0,8%
Amazonas  348.807  244.620 70,1% 98,5% 1,5% 0,7% 0,9%
Amapá  57.508  36.920 64,2% 98,3% 1,7% 1,1% 0,6%
Pará  847.011  604.338 71,3% 98,9% 1,1% 0,5% 0,6%
Rondônia  144.967  107.740 74,3% 98,0% 2,0% 0,7% 1,3%
Roraima  54.112  38.620 71,4% 99,1% 0,9% 0,3% 0,5%
Tocantins  157.948  118.710 75,2% 98,0% 2,0% 0,8% 1,3%
Total da região  1.700.801  1.221.080 72,0%  
Região Nordeste  
Alagoas  439.745  305.237 69,4% 98,4% 1,6% 0,8% 0,8%
Bahia  1.733.126  1.204.701 69,5% 98,1% 1,9% 0,5% 1,4%
Ceará  1.102.473  853.580 77,4% 98,1% 1,9% 0,6% 1,3%
Maranhão  980.303  768.323 78,4% 98,9% 1,1% 0,7% 0,4%
Paraíba  464.836  355.767 76,5% 98,2% 1,8% 0,4% 1,4%
Pernambuco  1.037.344  745.189 71,8% 97,7% 2,3% 1,0% 1,3%
Piauí  436.660  327.882 75,1% 99,2% 0,8% 0,3% 0,5%
Rio Grande do Norte  352.092  270.508 76,8% 97,9% 2,1% 0,7% 1,5%
Sergipe  254.933  201.414 79,0% 98,3% 1,7% 0,4% 1,3%
Total da região  6.801.512  5.032.601 74,9%  
Região Sudeste  
Espírito Santo  274.258  212.540 77,5% 96,0% 4,0% 0,7% 3,2%
Minas Gerais  1.634.540  1.286.564 78,7% 97,2% 2,8% 0,6% 2,3%
Rio de Janeiro  719.041  573.515 79,8% 95,9% 4,1% 0,9% 3,2%
São Paulo  1.675.825  1.332.069 79,5% 92,8% 7,2% 1,2% 6,0%
Total da região  4.303.665  3.404.687 78,9%  
Região Sul  
Paraná  672.262  530.868 79,0% 96,6% 3,4% 0,5% 2,9%
Rio Grande do Sul  616.501  480.816 78,0% 97,4% 2,6% 0,5% 2,1%
Santa Catarina  238.192  198.417 83,3% 98,8% 1,2% 0,2% 1,0%
Total da região  1.526.955  1.210.102  80,1%     
Total do país 15.168.505 11.469.006 74,8%

4.2.3 Ano de 2008

Em 2008, aproximadamente 15,3 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos estavam 
recebendo o Bolsa Família, um número superior a 2006 e 2007. O número de benefi ciários acompa-
nhados continuou crescendo, sendo que, em 2008, uma média anual de 83,1% foi acompanhada
(8% a mais que em 2007). 
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Os Estados com melhor desempenho no monitoramento de frequência escolar foram mais 
uma vez Santa Catarina (89% dos benefi ciários acompanhados), seguido, desta vez, pelo Rio de Ja-
neiro (88% de acompanhados). Essas médias estaduais de acompanhamento vêm crescendo ano a ano 
e, em 2008, apresentaram uma melhora de cerca de 5% em relação a 2007. Distrito Federal e Amapá con-
tinuam tendo o pior desempenho, acompanhando, respectivamente 68,6% e 76,7% dos seus benefi ciários. 
Nos três anos analisados, o DF é a Unidade da Federação com a melhor frequência escolar, mas, por 
outro lado, é a que menos acompanha o desempenho dos alunos e a que mais apresenta descumpri-
mentos por faltas injustifi cadas.

Quanto à frequência escolar, o DF, como mencionado anteriormente, possui a maior proporção de 
crianças benefi ciárias do Bolsa Família frequentando a escola em mais de 85% das aulas (99,6%). Des-
ta vez, segundo as médias de 2008, o Acre se sobressaiu, com 99,3% de suas crianças com essa boa frequ-
ência. A maior proporção de abstenções fi cou, mais uma vez, para São Paulo, sendo que 4,8% de seus alunos 
frequentaram menos de 85% das aulas. O Estado de São Paulo, nos últimos três anos, vem liderando 
o ranking das menores frequências escolares, com uma média que está aumentando gradativamente. 

Quanto aos descumprimentos, verifi ca-se que, mais uma vez, nenhuma criança do DF justifi cou 
seu alto número de faltas (142 benefi ciários). Isso mostra que o Distrito Federal não vem fazendo um 
acompanhamento de perto nas famílias das crianças com baixa frequência escolar, e provavelmente, 
suas escolas não exigem a justifi cativa dos alunos. Mato Grosso ainda fi gura como a segunda Unidade da 
Federação com maior porcentagem de descumprimentos, pois 90% daqueles que faltaram em mais de 15% 
das aulas não justifi caram a ausência. Em seguida, continua vindo Santa Catarina, com 83% dos alunos com 
baixa frequência não justifi cando em 2008. 

Em nível nacional, uma média de 251.107 crianças acompanhadas não frequentou o mínimo de 
85% das aulas (1,9% do total de acompanhados) em 2008. Desses, 178.881 não justifi caram a ausência, 
descumprindo a condicionalidade, número que vem reduzindo ano a ano. 

Tabela 6
Frequência Escolar - Benefi ciários de 6 a 15 anos (2008)

UF Qtd. 
Benefi ciários

Benefi ciários acompanhados

Benefi ciários 
Acompanhados

% do 
perfi l 

Frequência = > 
85 %

Frequência < 85 %

% Motivo 
Justifi cado Descumpto.

Região Centro-Oeste  
Distrito Federal  63.378  43.478 68,6% 99,7% 0,3% 0,0% 0,3%
Goiás  382.828  298.348 77,9% 98,4% 1,6% 0,5% 1,1%
Mato Grosso do Sul  170.191  143.104 84,1% 98,3% 1,7% 0,4% 1,4%
Mato Grosso  207.655  169.467 81,6% 98,1% 1,9% 0,2% 1,7%
Total da região  824.052  654.398 78,1%  
Região Norte 
Acre  99.943  78.500 78,5% 99,3% 0,7% 0,2% 0,5%
Amazonas  374.468  319.475 85,3% 98,7% 1,3% 0,6% 0,7%
Amapá  72.315  55.490 76,7% 99,2% 0,8% 0,5% 0,3%
Pará  880.619  733.023 83,2% 98,9% 1,1% 0,5% 0,6%
Rondônia  147.239  118.026 80,2% 98,7% 1,3% 0,5% 0,8%
Roraima  54.912  44.823 81,6% 99,3% 0,7% 0,3% 0,4%
Tocantins  159.688  136.064 85,2% 98,3% 1,7% 1,1% 0,7%
Total da região  1.789.184  1.485.401 81,5%  
Região Nordeste  
Alagoas  464.212  380.221 81,9% 98,6% 1,4% 0,8% 0,6%
Bahia  1.754.590  1.434.756 81,8% 98,8% 1,2% 0,4% 0,8%
Ceará  1.142.981  998.924 87,4% 98,7% 1,3% 0,5% 0,8%
Maranhão  1.008.711  840.750 83,3% 98,8% 1,2% 0,5% 0,6%
Paraíba  477.249  413.831 86,7% 98,7% 1,3% 0,4% 0,9%
Pernambuco  1.080.627  868.394 80,4% 98,6% 1,4% 0,4% 1,0%
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Piauí  441.139  370.036 83,9% 98,9% 1,1% 0,7% 0,4%
Rio Grande do 
Norte  362.938  312.466 86,1% 98,8% 1,2% 0,5% 0,7%
Sergipe  255.266  213.358 83,6% 98,6% 1,4% 0,4% 1,1%
Total da região  6.987.713  5.832.736 83,9%  
Região Sudeste  
Espírito Santo  271.208  229.550 84,6% 96,8% 3,2% 0,8% 2,4%
Minas Gerais  1.582.677  1.353.259 85,5% 98,0% 2,0% 0,5% 1,5%
Rio de Janeiro  766.856  675.384 88,1% 97,7% 2,3% 0,6% 1,7%
São Paulo  1.678.600  1.463.168 87,2% 95,2% 4,8% 1,0% 3,8%
Total da região  4.299.341  3.721.360 86,3%  
Região Sul  
Paraná  631.050  547.526 86,8% 97,2% 2,8% 0,5% 2,3%
Rio Grande do Sul  593.650  502.671 84,7% 97,7% 2,3% 0,5% 1,9%
Santa Catarina  231.774  206.337 89,0% 98,9% 1,1% 0,2% 0,9%
Total da região  1.456.474  1.256.533  86,8%     
Total do país  15.356.764  12.950.429 83,1%

4.3 Benefi ciários de 16 a 18 anos – 2008

Nessa faixa etária, foram obtidos os dados, por Município, apenas referentes a abril, maio, junho e 
julho de 2008. Os números por Estado trabalhados a seguir são as médias estaduais desses quatro meses. 
Com essa tabela, tem-se uma ideia das médias de benefi ciários do Bolsa Família na faixa etária de 16 a 18 
anos, em 2008. Em nível nacional, havia uma média de 1,4 milhão de benefi ciários de 16 a 18 anos em 
2008. Foi acompanhada a frequência escolar de 76% deles. 

Os Estados que acompanharam a maior proporção de alunos nessa faixa etária foram o Amapá 
(84,9%) e o Rio Grande do Norte (84,6%). A maior proporção de alunos com frequência escolar igual ou maior 
que 75% estão nos Estados de Roraima (99,7%) e Acre (99,3%). Os jovens que menos foram à escola, com 
maior proporção frequentando menos de 75% das aulas, foram os do Rio Grande do Sul (7,9%) e do 
Paraná (6,8%). E o que mais descumpriu, não justifi cando os motivos das faltas, foi o Distrito Federal, onde 
100% dos que faltaram mais de 15% não justifi caram (46 jovens). O outro lugar que mais descumpriu foi Santa 
Catarina, onde 98,4% (763 jovens) dos que mais faltaram não justifi caram, descumprindo a condicionalidade. 

Em nível nacional, uma média de 34.055 jovens acompanhados não frequentou o mínimo de 75% 
das aulas (3,1% do total de acompanhados). Desses, 30.299 não justifi caram a ausência, descumprindo 
a condicionalidade (89%). 

Tabela 7
Frequência Escolar – Benefi ciários de 16 a 18 anos (2008)

UF Qtd. 
Benefi ciários 

Benefi ciários Acompanhados

Benefi ciários 
Acompanhados

% do 
perfi l 

Frequência = > 
75 %

Frequência < 75 %

% Motivo 
Justifi cado Descumpto.

Região Centro-Oeste 
Distrito Federal  8.171  3.123 38,2% 98,5% 1,5% 0,0% 1,5%
Goiás  32.676  22.809 69,8% 98,5% 1,5% 0,3% 1,2%
Mato Grosso do Sul  16.083  12.072 75,1% 96,9% 3,1% 0,2% 2,9%
Mato Grosso  18.772  13.598 72,4% 95,4% 4,6% 0,2% 4,4%
Total da região  75.701  51.601  
Região Norte 
Acre  8.688  6.805 78,3% 99,3% 0,7% 0,1% 0,6%
Amazonas  32.265  25.896 80,3% 98,9% 1,1% 0,4% 0,7%
Amapá  5.963  5.060 84,9% 99,0% 1,0% 0,5% 0,4%
Pará  86.141  72.479 84,1% 99,0% 1,0% 0,4% 0,7%



26        Estudos Técnicos CNM – Volume 2

Rondônia  12.991  9.690 74,6% 97,8% 2,2% 0,5% 1,7%
Roraima  4.700  3.684 78,4% 99,7% 0,3% 0,1% 0,1%
Tocantins  15.444  11.484 74,4% 97,7% 2,3% 1,3% 0,9%
Total da região  166.189  135.096  
Região Nordeste 
Alagoas  41.394  32.631 78,8% 98,7% 1,3% 0,4% 0,9%
Bahia  163.747  133.122 81,3% 98,0% 2,0% 0,3% 1,7%
Ceará  107.797  89.979 83,5% 97,9% 2,1% 0,3% 1,8%
Maranhão  106.658  85.289 80,0% 97,8% 2,2% 0,6% 1,5%
Paraíba  49.271  37.760 76,6% 97,1% 2,9% 0,3% 2,5%
Pernambuco  102.472  77.904 76,0% 97,6% 2,4% 0,2% 2,1%
Piauí  46.394  37.219 80,2% 97,6% 2,4% 1,3% 1,1%
Rio Grande do 
Norte  34.905  29.541 84,6% 97,9% 2,1% 0,2% 1,9%
Sergipe  26.222  19.990 76,2% 98,0% 2,0% 0,1% 1,9%
Total da região  678.859  543.433  
Região Sudeste 
Espírito Santo  24.134  17.589 72,9% 94,2% 5,8% 0,4% 5,4%
Minas Gerais  150.933  114.724 76,0% 96,4% 3,6% 0,2% 3,4%
Rio de Janeiro  69.322  55.339 79,8% 97,2% 2,8% 0,2% 2,6%
São Paulo  123.374  99.224 80,4% 93,7% 6,3% 0,2% 6,1%
Total da região  367.763  286.875  
Região Sul 
Paraná  53.142  39.214 73,8% 93,2% 6,8% 0,2% 6,6%
Rio Grande do Sul  49.809  36.245 72,8% 92,1% 7,9% 0,3% 7,6%
Santa Catarina  19.050  14.018 73,6% 94,5% 5,5% 0,1% 5,4%
Total da região  122.000  89.476      
Total no país  1.410.511  1.106.481 76,2%

4.4 Acompanhamento em Saúde

Quando uma família é selecionada para receber o benefício do Bolsa Família, ela deve tam-
bém assumir compromissos na área da Saúde, que se referem ao acompanhamento do calendário 
vacinal e do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos, pré-natal das gestan-
tes e acompanhamento das nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos.10 Ou seja, o setor Saúde é respon-
sável pelo acompanhamento de todas as gestantes e crianças menores de 7 anos de idade contempladas 
com o benefício do programa.

As famílias benefi ciárias deverão ser assistidas por uma Equipe de Saúde da Família ou por uma Uni-
dade Básica de Saúde, sendo fundamental que a equipe de Saúde esclareça à família sobre sua participação 
no cumprimento das ações que compõem as condicionalidades do programa, deixando-a ciente de suas res-
ponsabilidades na melhoria de suas condições de saúde e nutrição.

As gestantes devem fazer a inscrição do pré-natal e comparecer às consultas na unidade de saúde 
com o cartão da gestante, de acordo com o calendário mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde. Devem, 
também, se disponível, participar de atividades educativas sobre aleitamento materno e orientação para uma 
alimentação saudável da gestante e preparo para o parto. Os responsáveis pelas crianças menores de 7 anos 
devem levar a criança à unidade de saúde para a realização do acompanhamento do crescimento e desen-
volvimento e cumprir o calendário vacinal da criança, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde.

Ao Município cabe orientar a equipe de saúde para que anote no Mapa Diário de Acompanhamento 
os dados de todas as crianças menores de 7 anos e de todas as mulheres entre 10 e 50 anos, informando 

10  As normas para oferta e monitoramento das ações de Saúde relativas às condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) foram regulamentadas por meio da Portaria Interministerial 
Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no 2.509, de 18/11/2004. As ações registradas semestralmente no Módulo de Gestão do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (Sisvan), disponível no site da Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN).
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se estas são gestantes ou não. Ao fi nal do dia ou do mês ou em prazo estipulado como rotina, as equipes de 
saúde devem inserir as informações no módulo de gestão do Sisvan disponível na Internet.

Veja a seguir os quadros-resumo sobre o acompanhamento das famílias com o perfi l saúde nos anos 
de 2006, 2007 e 2008. Vê-se que acompanhamento em Saúde ainda é bem menos praticado em compa-
ração ao da Educação, mas vem crescendo a cada ano. 

Tabela 8 – Acompanhamento de Saúde – famílias (médias anuais)

Ano
Qtd. Famílias
Benefi ciárias 
Perfi l Saúde

Qtd. Famílias 
Totalmente 

Acompanhadas
%

2006  8.416.353  2.990.811 35,5%

2007  10.528.621 4.641.718 44,1%

2008  10.460.963 6.025.288 57,6%

Tabela 9 – Porcentagem de Famílias acompanhadas por região

Região 2006 2007 2008

Norte 29,1% 45,0% 54,9%

Nordeste 41,3% 51,9% 63,4%

Centro-Oeste 27,4% 34,5% 52,3%

Sudeste 33,3% 41,0% 51,0%

Sul 34,5% 49,8% 57,5%

Em 2006 e 2007 menos da metade das famílias benefi ciárias eram totalmente acompanhadas no perfi l 
saúde (35,5% e 44,1%). Em 2008, um pouco mais da metade passou a ser acompanhada, tendo uma média 
de acompanhamento total de 57,6%. 

Analisando os acompanhamentos por região, vemos que em todos os anos o Nordeste é a que mais 
acompanha suas famílias benefi ciárias. Em seguida, vem a região Sul, sempre a segunda a mais acompa-
nhar (Tabela 9). 

4.4.1 Ano de 2006

No ano de   2006, houve uma média de 8.416.353 famílias registradas no PBF com perfi l saúde, sen-
do apenas 2.990.811 delas totalmente acompanhadas (35,5%). Outras 196.099 famílias foram parcialmente 
acompanhadas (2,3%). 

O único Estado a acompanhar totalmente mais de 50% das famílias benefi ciárias com o perfi l saúde 
foi o Rio Grande do Norte, que acompanhou 62,9% de suas famílias. Todas as outras Unidades da Federação 
acompanharam menos de 50% de suas famílias (ver Tabela 9). 

O Distrito Federal mantém o mesmo desempenho ruim, acompanhando a menor porcentagem 
de famílias no país. Ou seja, em 2006, o DF acompanhou totalmente apenas 5,4% das suas famílias 
benefi ciárias. Vemos que, nessa unidade da federação, a maioria das famílias apenas recebe a renda, 
assumindo os compromissos das condicionalidades se quiserem. O Amapá foi o segundo Estado a me-
nos acompanhar (6,6%).
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Dentre as famílias acompanhadas no país, 92,8% cumpriu totalmente os compromissos na área da 
Saúde. Os Estados que mais cumpriram de forma total a condicionalidade foram o Rio Grande do Norte 
(98,1%) e o Sergipe (98,0%). 

O Estado com maior proporção de famílias que descumpriu totalmente foi a Paraíba (0,65% = 1.024 
famílias) e Pernambuco (0,26% = 701 famílias). Famílias de dez outros Estados também descumpriram total-
mente (ver Tabela 9). 

Tabela 10

Qtde. pessoas atendidas
(hipótese 4 pessoas/família)

PI 3.111.196 360.511 1.442.044 46,4%

MA 6.305.539 730.171 2.920.684 46,3%

AL 3.127.557 346.489 1.385.956 44,3%

PB 3.742.606 407.619 1.630.476 43,6%

CE 8.450.527 863.003 3.452.012 40,8%

PE 8.734.194 882.703 3.530.812 40,4%

BA 14.502.575 1.379.661 5.518.644 38,1%

RN 3.106.430 291.004 1.164.016 37,5%

SE 1.999.374 179.002 716.008 35,8%

RR 412.783 34.632 138.528 33,6%

AC 680.073 55.249 220.996 32,5%

TO 1.280.509 102.401 409.604 32,0%

PA 7.321.493 530.258 2.121.032 29,0%

AM 3.341.096 222.648 890.592 26,7%

AP 613.164 39.386 157.544 25,7%

RO 1.493.566 92.204 368.816 24,7%

MG 19.850.072 980.039 3.920.156 19,7%

ES 3.453.648 169.299 677.196 19,6%

MS 2.336.058 101.167 404.668 17,3%

GO 5.844.996 244.676 978.704 16,7%

MT 2.957.732 121.324 485.296 16,4%

PR 10.590.169 359.601 1.438.404 13,6%

RS 10.855.214 363.469 1.453.876 13,4%

RJ 15.872.362 493.642 1.974.568 12,4%

SP 41.011.635 947.653 3.790.612 9,2%

SC 6.052.587 117.223 468.892 7,7%

DF 2.557.158 33.259 133.036 5,2%

Total 189.604.313 10.448.293 41.793.172 22,0%

Previsão da proporção de pessoas atendidas por Estado

UF População do Estado Qtde. Famílias atendidas % Pop. Recebendo PBF

4.4.2 Ano de 2007

No ano de 2007, houve uma média de 10.538.621 milhões de famílias dentro do perfi l saúde, 2,1 
milhões a mais que em 2006. Desse total de famílias, 4.641.718 milhões, 44,1%, foram totalmente acompa-
nhadas na área de Saúde. 

O Estado que mais acompanhou de forma total o desempenho de suas famílias benefi ciárias foi, mais 
uma vez, o Rio Grande do Norte (70,9%). Pernambuco vem em segundo (56,9%). Neste ano, seis Estados pas-
saram a fazer o acompanhamento total de um pouco mais da metade das famílias cadastradas (ver Tabela 10). 

O Distrito Federal mantém o mesmo desempenho ruim, sem mudanças de 2006 para 2007. Ou 
seja, em 2007, o DF acompanhou a média de 5,5% das suas famílias benefi ciárias, apenas 0,1% a mais 
que em 2006. O Amapá também continuou o segundo Estado a menos acompanhar, mas teve um avanço 
signifi cativo, saltando de 6,6% a 15,5% das famílias.
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Dentre as famílias acompanhadas no país, 92,8% cumpriram totalmente os compromissos na área 
de Saúde. Os Estados que mais cumpriram de forma total a condicionalidade foram o Rio Grande do Norte 
(98,1%) e Pernambuco (97,8%). 

Em todos os Estados, houve uma parcela das famílias que descumpriu totalmente os compromissos. 
O Estado com maior proporção dessas famílias foi Roraima (0,38% = 50 famílias). 



30        Estudos Técnicos CNM – Volume 2



Estudos Técnicos CNM – Volume 2       31

Ed
u

ca
çã

o



32        Estudos Técnicos CNM – Volume 2



Estudos Técnicos CNM – Volume 2       33

IMPACTO DA LEI DO PISO 
SALARIAL DOS PROFISSIONAIS 
DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA NAS 
FINANÇAS MUNICIPAIS11

1. Estimativas de impacto da Lei do Piso Salarial em junho de 2008

Antes de ser promulgada a Lei no 11.738/2008, que insitituiu o piso salarial profi ssional nacional para 
os profi ssionais do magistério público da educação básica, a Confederação Nacional de Municípios realizou 
uma pesquisa em 512 Municípios brasileiros, em junho de 2008. Nesta pesquisa, foram consideradas as 
médias salariais do magistério público referentes às diversas jornadas de trabalho dos profi ssionais com for-
mação em nível médio e superior. 

Nosso objetivo era analisar o impacto da Lei do Piso Salarial nas fi nanças municipais, a partir dos 
dados coletados junto a todos os Municípios brasileiros. Porém, dada a urgência das informações face à pro-
mulgação da lei, a coleta de dados foi processada com o número de 512 Municípios respondentes. Os dados 
coletados referiram-se ao valor do salário/vencimento-base praticado nos Municípios, de acordo com a forma-
ção dos professores e jornada de trabalho. 

Para análise do impacto fi nanceiro do piso salarial foram consideradas dois cenários. O primeiro (Ta-
bela 1) estimou o custo a partir da média dos 512 Municípios da amostra e o segundo (Tabela 2), pela média 
dos 398 Municípios da amostra que possuem salários abaixo do valor do piso de R$ 950,00 para uma jornada 
de 40h e proporcional para as outras jornadas.

1.1 Primeiro cenário

O resultado da primeiro cenário mostra um custo adicional da implementação do valor integral do piso 
de R$ 1,8 bilhão, em que a folha de pagamento cresceria de R$ 10,9 bilhões para R$12,7 bilhões, conside-
rando que existe cerca de 525,2 mil funções docentes em nível médio e 705,3 mil em nível superior nas redes 
municipais em todo país, conforme os dados do Censo Escolar/2006.12 

Tal resultado deve-se às médias salariais encontradas que variaram entre R$ 501,63 e R$ 760,21 para 
professores com nível médio e entre R$ 636,68 e R$ 945,77 para professores com nível superior. A estimativa 
indica que essas médias salariais são infl uenciadas pelos valores dos Municípios que já praticam salários 
superiores aos pisos de cada jornada de trabalho, e, por sua vez, tendem a subestimar o custo adicional para 
a implementação do piso.

11  Estudo realizado em junho de 2009.
12  Os dados disponíveis sobre a quantidade de funções docentes referem-se ao Censo Escolar/2006, em razão de não se encontrarem disponibilizados no Sistema de Estatísticas 
Educacionais – EdudataBrasil os dados referentes a 2007.

2
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Tabela 1 – Estimativa de custo pelas médias de todos os Municípios da amostra

Jornada (h)
Nível Médio Nível Superior

Custo anualPiso 
Integral Salário Médio Piso integral Salário Médio

40 1.000,00 760,21 1.244,09 945,77 1.215.706.684

30 750,00 556,45 968,50 718,56 340.403.899

25 625,00 522,76 801,26 670,19 290.742.496

20 500,00 501,63 634,61 636,68 0

Total 668,61 575,36 861,68 736,28 1.846.853.080

Fonte: Estudos Técnicos/CNM

Como em 2009, de acordo com a nova lei, devem ser pagos dois terços (2/3) da diferença entre o 
valor atual dos salários e o valor do piso atualizado, os salários de professores com formação em nível médio 
saltariam de R$ 760,21 para R$ 786,88 e dos com formação em nível superior os salários passariam de R$ 
945,77 para R$ 1.144,65. Esse valor elevaria o total da folha para R$ 12,2 bilhões, gerando um adicional de 
R$ 1,2 bilhão nas despesas com pessoal do magistério. 

1.2 Segundo cenário

O segundo cenário aponta um cálculo que gera um custo adicional de R$ 2,4 bilhões para integraliza-
ção do valor do piso, maior que o encontrado na primeira estimativa, pois a folha de pagamento saltaria de R$ 
5,2 bilhões para R$ 7,6 bilhões. Esses dados se aproximam do que se imagina ser a realidade a ser vivenciada 
por Municípios menores e mais pobres.

Nesses Municípios, as médias salariais encontradas variam entre R$ 393,02 e R$ 620,83 para profes-
sores com nível médio e jornada de 40 hs e entre R$ 479,65 e R$ 798,85 para professores com nível superior. 
Para o cálculo do impacto, utilizou-se a proporção de 60% do total dos professores com formação em nível 
médio e 70% para os de nível superior, já subtraídos 15% dos professores das redes municipais das capitais, 
cujo resultado é de cerca de 267,8 mil funções docentes com formação em nível médio e 419,6 mil em nível 
superior. 

Tabela 2 - Estimativa de custo pelas médias dos Municípios abaixo do piso

Jornada
(hs)

Nível Médio Nível Superior
Custo anual

Piso Integral Salário Médio Piso Integral Salário Médio

40  1.000,00  620,83  1.244,09  798,85 1.334.716.490

30  750,00  470,66  968,50  609,31 300.664.124

25  625,00  452,86  801,26  593,05 355.871.902

20  500,00  393,02  634,61  479,65 431.936.544

Total  668,61  482,68  861,68  616,26 2.423.189.060
 
Fonte: Estudos Técnicos/CNM

A partir de 2009, os salários de professores com jornada de 40h e formação em nível médio deve-
riam saltar de R$ 620,83 para R$ 873,61 e de R$ 798,85 para R$ 1.095,68 para os com formação em nível 
superior. Com o aumento de 2/3 da diferença entre o salário praticado e o valor do piso, a folha de pagamen-
to saltaria de R$ 5,2 bilhões para R$ 6,8 bilhões, gerando um adicional de R$ 1,6 bilhões.

Essa realidade mostra que é imprescindível o aporte de recursos fi nanceiros capazes de arcar com 
essa nova despesa. Os recursos do Fundeb não serão sufi cientes, em muitos Municípios, para o pagamento 
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da folha do magistério e a complementação da União é insufi ciente para que os Municípios possam assegurar 
o cumprimento do valor do piso salarial.

2. O impacto fi nanceiro da Lei do Piso após a Medida cautelar proferida pelo STF em 
razão da ADI 416713

Em junho de 2009, foi realizada uma nova pesquisa, desta vez junto a 1.851 Municípios brasileiros, em 
que foram consideradas as médias de remuneração do magistério público nas diversas jornadas de trabalho.

Desta vez, considerou-se o conceito de piso como remuneração (vencimento acrescido de vantagens), 
defi nido no art. 3o, § 2o até 31/12/2009 e mantido pela Medida Cautelar do STF, a partir de 2010. 

A pesquisa mostrou que, em 2009, para dar cumprimento à lei, está sendo exigido dos Municípios um 
custo adicional signifi cativo em suas folhas de pagamento, mesmo considerando a inclusão das vantagens 
pecuniárias no cálculo do piso salarial. 

Para o estudo, foi utilizada a média da remuneração praticada por 622 Municípios da amostra com 
valores abaixo do piso de R$ 950,00 para uma jornada de 40h e proporcional para as demais jornadas. Para 
o cálculo da remuneração foi considerado o vencimento inicial dos professores com nível médio acrescido da 
gratifi cação de Regência de Classe. Para profi ssionais com formação em nível superior, foi utilizado, além da 
gratifi cação de Regência de Classe, o adicional por titulação. Não há como precisar as demais vantagens em 
relação à quantidade de professores, razão pela qual não foram consideradas. 

2. 1 Resultado das estimativas de custo adicional

Para que o valor do piso seja integralizado, seria necessário um adicional anual de R$ 267,9 milhões, 
pois a folha de pagamento saltaria de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,6 bilhão. As médias das remunerações encon-
tradas, das diferentes jornadas, variaram entre R$ 428,84 e R$ 738,01 para professores com nível médio e 
entre R$ 436,30 e R$ 779,76 para professores com nível superior (Tabela 3).

Tabela 3 – Estimativa de custo adicional pelas médias das remunerações abaixo do piso

Jornada
(h)

Nível Médio Nível Superior
Custo adicional 

anualPiso Integral Média da 
Remuneração Piso Integral Média da 

Remuneração 

40 950,00 738,01 950,00 779,76 131.474.941,98

30 712,50 572,82 712,50 617,30 62.140.157,58

25 593,75 516,08 593,75 538,53 41.991.229,83

20 475,00 428,84 475,00 436,30 32.382.966,11

Total 267.989.295,50

 Fonte: CNM

Se considerarmos a pesquisa realizada em 2008, a nova análise dos dados (Tabela 4) foi feita consi-
derando apenas a diferença a ser paga entre os salários praticados e o valor do piso defi nido nacionalmente 

13  Critérios: 
a) Piso Salarial de 2009 no valor de R$ 950,00, conforme orientações emanadas do MEC, por meio de ofício no 907/2009 e orientações da Advocacia-Geral da União de 26/6/2009, em que esclarecem 
que a decisão proferida pelo STF na Medida Cautelar da ADI acarretou efeitos diretos na Lei, pois ao retirar a efi cácia da expressão “passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008” prevista 
no caput do art. 3o da Lei, “o STF deixou cristalizada a data de 1o de janeiro de 2009 para o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial – tanto para fi ns de exigibilidade, quanto de período de 
apuração, o que signifi ca dizer que o ano de 2008 não pode ser tomado como base para qualquer cálculo incidente sobre o piso”.
b) Os cálculos relativos aos professores com formação em nível superior permanecem iguais aos dos professores com formação em nível médio, em razão de a Lei do Piso defi nir apenas um único 
piso salarial, não impondo aos gestores a obrigatoriedade de alteração dos vencimentos iniciais da carreira para os detentores de curso superiores. Além disso, a decisão do STF considera como 
referência do piso a remuneração e não-vencimento inicial da carreira.
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para professores com formação em nível médio, única categoria com piso estabelecido em Lei.

Tomando como referência as médias salariais informadas, a nova análise revelou um custo adicional 
na folha de pagamento dos professores que recebem abaixo do piso em torno de R$ 1 bilhão. As médias sala-
riais dos professores com nível médio variavam entre R$ 393,02 e R$ 620,83 e entre R$ 479,65 e R$ 798,85 
para professores com nível superior (Tabela 4).

Assim, é possivel verifi car uma diferença do impacto de R$ 1,4 bilhão nos resultados da pequisa de 
2008 (Tabela 2) comparados com os dados reanalisados em 2009 (Tabela 4), uma vez que não se considerou 
porcentuais de diferenciação dos salários em razão da titularidade dos professores.

Tabela 4 – Estimativa de custo adicional pelas médias salarial abaixo do piso (pesquisa 2008)

Jornada
(h)

Nível Médio Nível Superior
Custo adicional anualPiso 

Integral Média salarial Piso 
Integral Média salarial

40 950,00 620,83 950,00 798,85 632.019.083,64 

30 712,50 470,66 712,50 609,31 144.068.288,10 

25 593,75 452,86 593,75 593,05 101.386.605,40 

20 475,00 393,02 475,00 479,65 123.906.003,69 

Total 1.001.379.980,84 

Fonte: CNM

Ao comparar os resultados das duas pesquisas, verifi ca-se que quando se considera a remuneração 
como referência do piso, em vez do vencimento, o impacto fi nanceiro para integralização do valor do piso é 
73% menor, quando comparado com o resultado da 1a pesquisa. 

Isso signifi ca, em termos absolutos, R$ 733 milhões a menos no custo adicional da folha de pagamen-
to dos Municípios que praticam remuneração abaixo do valor do piso.

Destaca-se que a medida cautelar do Supremo Tribunal Federal – STF em que considera, para 2010, 
piso salarial como remuneração, é decisiva para que o impacto fi nanceiro nos gastos com pessoal do magis-
tério não prejudique as fi nanças públicas e gere o descumprimento das regras estabelecidas pela LRF.

O custo adicional na folha de pagamento é um fato. Entretanto, a preocupação dos Municípios se agra-
va, uma vez que a complementação da União ao piso contemplará menos de 1% dos Municípios e deixará a 
grande maioria das administrações municipais sem esse aporte de recursos. 

Essa realidade mostra que é imprescindível o aporte de recursos fi nanceiros adicionais capazes de 
arcar com essa nova despesa. Os recursos do Fundeb não serão sufi cientes para o pagamento da folha do 
magistério, pois aproximadamente 97% dos Municípios investem, em média, 73% dos recursos do fundo com 
o pagamento da folha do magistério, e a complementação da União é insufi ciente para que os Municípios 
possam assegurar o cumprimento do valor do piso salarial.

3. A Lei do Piso após o julgamento da ADI 4167 

Em 29 de outubro de 2008, foi ajuizada a ADI 4.167 questionando alguns dispositivos da Lei do Piso 
pelos governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará. São eles:

 § 1o do artigo 2o, que defi ne o piso salarial nacional como vencimento inicial das carreiras do ma-
gistério público da educação básica;

 § 4o do artigo 2o, que obriga o cumprimento máximo de 2/3 da jornada de trabalho do professor 
com atividades de interação com o educando;
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 artigo 3o, caput, e incisos II e III, que dispõem sobre o acréscimo de 2/3 da diferença entre o valor 
do piso e o vencimento inicial a partir de janeiro de 2009 e determina a integralização do piso, 
como vencimento inicial, a partir de janeiro de 2010;

 artigo 8o, que determina a vigência da lei a partir de sua data de publicação.

A justifi cativa para ação foi, principalmente, o fato de a lei federal transformar o piso salarial em venci-
mento básico e diminuir a jornada de trabalho dos professores dentro das salas de aula, extrapolando a ideia 
inicial de fi xação do piso salarial da carreira, conforme determina a Emenda Constitucional no 53/2006. 

Para os requerentes da ADI, a lei na forma como foi sancionada, além de não ser clara no que se refere 
ao amparo orçamentário sufi ciente para os entes federados, causará despesas com as quais muitos Estados 
e Municípios não conseguirão arcar.

3.1 O que muda na Lei do Piso com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)

O STF, ao analisar, em 17/12/2008, a ADI contra dispositivos da lei do piso, decidiu por medida cau-
telar atender parcialmente aos questionamentos apresentados. Assim, as alterações na Lei 11.738/2008 são 
as seguintes:

3.1.1 Mudança do conceito do Piso Salarial

A decisão altera a interpretação do art. 3o da lei 11.738/2008, em que o piso passa a ser considerado 
como a remuneração devida aos profi ssionais do magistério, a partir de 2010. Isso representa que o valor 
estabelecido em lei, passaria a ser composto pelo vencimento básico (salário) acrescido das vantagens pecu-
niárias estabelecidas em lei. Portanto, para a integralização do piso, em 2010, será utilizada para cálculo essa 
remuneração e não mais o vencimento inicial da carreira.

Ressalta-se que, em 2009, a própria lei admite para o cômputo do piso que sejam compreendidas as 
vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título (§ 2o do art. 3o).

3.1.2 Suspensão das horas-atividades

Foi suspenso o § 4o do art. 2o da Lei do Piso, que determina o máximo de 2/3 da jornada de trabalho 
dos professores para atividades com os alunos. Com isso, os entes federados passam a ter autonomia para 
defi nir o tempo de permanência do professor em sala de aula.

As decisões do STF proferidas por medida cautelar, publicadas em fevereiro de 2009, produzem efei-
tos até o julgamento de mérito da ação, em que poderão ser confi rmadas ou não.

4. Complementação da união ao piso salarial nacional

A Lei do Piso Salarial no 11.738/2008 estabelece em seu art. 4o que a União complementará a integra-
lização do valor do piso de Estados e Municípios, que se dará a partir de 2010.

Esse apoio fi nanceiro terá como fonte de recursos o limite de 10% (dez por cento) do valor total que 
a União coloca no Fundeb a título de complementação, que podem ser direcionados a programas voltados 
à melhoria da qualidade da educação. Alternativamente, podem ser utilizados para integralização do valor 
do piso salarial.

Em 2010, estima-se que Estados e Municípios contribuam para o Fundeb com cerca de R$ 80 bilhões, 
em que serão acrescidos R$ 8 bilhões do governo federal a título de complementação ao Fundo. Consideran-
do esses montantes, os 10% que poderão ser destinados a programas de qualidade, inclusive à complemen-
tação ao piso, representarão R$ 800 milhões em 2010.
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Desde 2007, a parcela dos 10% é distribuída integralmente entre os Estados que têm direito à com-
plementação da União no Fundeb, pois não têm sido defi nidos pela Comissão Intergovernamental do Fundeb 
programas direcionados à melhoria da qualidade da educação básica.

Pelas regras do Fundeb, os recursos da complementação da União benefi ciam somente os Estados 
em que o valor aluno/ano não alcança o mínimo defi nido nacionalmente. Em 2009, são contemplados nove 
Estados – AL, AM, BA, CE, MA, PA, PB, PE e PI, um total de 1.755 Municípios. Em 2010, essa situação não 
sofreu mudanças, visto que esses Estados mantêm-se na condição de benefi ciários dos recursos federais 
no Fundeb. 

Como a Lei do Piso estabelece que parte do valor total da complementação da União ao Fundeb seja 
destinada à integralização do valor do piso salarial nacional, o Ministério da Educação – MEC publicou no dia 
29/5/2009 a regulamentação, por meio da Portaria no 484/2009, das normas para apresentação dos pedidos 
de complementação da União para o cumprimento do valor do piso.

De acordo com a referida portaria, apenas os Estados e os Municípios que recebem a comple-
mentação da União ao Fundeb poderão apresentar o pedido de recursos complementares, condição que 
restringe o universo de atendimento para os 1.755 Municípios, o que representa 31,5% do conjunto dos 
Municípios brasileiros. 

Além disso, Estados e Municípios devem atender, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – aplicar pelo menos 30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, de acordo com os dados 
apurados pelo Siope;

II – preencher completamente as informações requeridas pelo Sistema de Informações sobre Orça-
mentos Públicos em Educação – Siope;

III – cumprir o regime de gestão plena dos recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino (§ 5o, art. 69 da LDB), ou seja possuir o órgão da educação como gestor dos recursos; e

IV – apresentar planilha de custos detalhada, demonstrando a necessidade e a incapacidade para o 
cumprimento do valor do piso;

V – apresentar majoritariamente matrículas na zona rural, conforme apurado no censo anual da 
educação básica.

Caso os recursos da complementação da União ao Fundeb destinados à integralização do valor do 
piso não sejam integralmente repassados, os recursos remanescentes serão repassados aos Municípios 
benefi ciados pela complementação da União, desde que eles tenham preenchido o Siope e que tenham 
apresentado planilha de custos demonstrando a necessidade e a incapacidade para o cumprimento do valor 
do piso.14

4.1 Estimativa dos Municípios com condições para solicitar a complementação da União 

Para o levantamento dos possíveis Municípios que reuniriam condições para solicitar os recursos fe-
derais para a integralização do piso salarial, em 2010, tomamos como base os dados referentes a 2008, tanto 
em relação aos Estados que recebem a complementação da União no Fundeb, como às informações do Siope 
e às matrículas constantes do Censo Escolar.

O levantamento preliminar referiu-se a duas dos cinco critérios que puderam ser verifi cados nos do-
cumentos ofi ciais publicados no Siope – a aplicação de mais de 30% em MDE e as matrículas majoritárias na 
zona rural –, pois não existe base de dados disponível sobre os Municípios que possuem o órgão da educação 
como gestor pleno dos recursos da Educação, nem há como estimar quantos Municípios terão suas planilhas 
de custo aprovadas pelo MEC, comprovando a necessidade e a incapacidade de cumprir o valor do piso.

14  Artigo 3o, parágrafo único, da Portaria 484/2009.
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                        Tabela 5                                                                       Tabela 6

No Municípios* com matrículas 
majoritariamente na área rural No Municípios* preencheram Siope

AL 27 AL 90
AM 45 AM 36
BA 191 BA 348
CE 62 CE 179
MA 124 MA 158
PA 73 PA 88
PB 70 PB 207
PE 49 PE 169
PI 113 PI 148

Total 754 Total 1.423

Fonte: Censo Escolar 2008 – Elaboração CNM                         Fonte: Siope 2008 (acesso 4/8/2009) – Elaboração CNM

         Tabela 7

No Municípios* que aplicaram 30%
ou mais em MDE

AL 12
AM 4
BA 88
CE 28
MA 32
PA 17
PB 71
PE 29
PI 50

Total 331

 Fonte: Siope 2008 (acesso 4/8/2009) – Elaboração CNM

Dos 1.755 Municípios dos nove Estados, 1.423 preencheram as informações do Siope. Desse total, 
331 aplicaram em 2008 mais de 30% das receitas em manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE e 754 
Municípios possuem majoritariamente matrículas na zona rural.

Tabela 8

Municípios que 
recebem Complem. 

da União ao 
Fundeb/2009

Municípios que 
preencheram 
Siope/2008

Municípios que 
aplicaram 30% ou 

mais em Educação 
Siope/2008

Municípios 
c/ matrículas 

majoritárias na área 
rural (Censo/2008)

Municípios que 
atendem os 3 

requisitos

1.755 1.423 331 754 129



40        Estudos Técnicos CNM – Volume 2

Tabela 9

No Municípios que atendem aos requisitos Siope (30% em 
MDE e preenchimento do sistema) e matrícula

AL 5
AM 4
BA 35
CE 9
MA 17
PA 7
PB 21
PE 8
PI 23

Total 129

Fonte: Censo/20008, Siope/2008 – Elaboração CNM

Como o atendimento dos critérios é cumulativo, ao proceder ao cruzamento dessas informações, le-
vando em conta os dados ofi ciais, o levantamento aponta que apenas 129 atendem aos três critérios, o 
que representa 7,4% do universo de Municípios abrangidos pela Portaria (total dos 1.755 dos nove Estados) 
e, se considerarmos os 5.563 Municípios brasileiros, apenas 2,3% reuniriam condições para solicitar recursos 
complementares da União para pagamento do piso, sem considerar um quarto requisito, o da gestão plena 
dos recursos da educação.

Mas, junto a esses 129 Municípios, foi realizada uma consulta sobre o atendimento do requisito “regi-
me de gestão plena dos recursos da educação” e verifi cou-se que apenas 26 possuem o órgão da educação 
como gestora plena dos recursos. Ou seja, apenas 0,5% dos Municípios brasileiros estariam dentro dos crité-
rios para receber os recursos federais para complementação do piso.

Cabe ressaltar que esse resultado ainda dependeria da análise a ser realizada pelo MEC no que se 
refere às planilhas de custo.

4.2 Principais preocupações e conclusões

O apoio fi nanceiro da União não é para todos. Primeiramente, serão considerados, pelas regras esta-
belecidas, apenas 0,5% dos Municípios brasileiros com condições de pleitear os recursos. 

Desta forma, os gestores municipais continuarão enfrentando difi culdades para cumprir a Lei do Piso 
sem afetar o equilíbrio das contas públicas e o respeito à LRF.

A parcela mínima de 60% do Fundeb não é sufi ciente para pagamento do magistério, uma vez que 
97% dos Municípios destinam cerca de 73% dos recursos do Fundo para essa despesa (R$ 25 bilhões da 
receita municipal no Fundo, efetivamente realizada em 2008).

Mesmo que a assistência fi nanceira da União fosse destinada integralmente aos Estados que recebem 
a complementação no Fundeb, ainda assim, teríamos 3.808 de 17 Estados sem esse aporte de recursos fe-
derais. Portanto, a “ajuda fi nanceira” não é tão fácil como parece e nem tão simples, pois uma parcela mínima 
de Municípios reúne condições de pleitear a complementação da União para integralização do valor do piso 
salarial nacional em 2010. 

Não se pode pensar que 100% do Fundeb, ou a totalidade dos 25% da educação, é destinada ex-
clusivamente para pagar salários, pois é preciso também investimentos em outras ações de manutenção e 
desenvolvimento do ensino, como construção e reforma de escolas, transporte escolar, aquisição de material 
didático-escolar, formação de professores, entre outros. 
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ANÁLISE SOBRE OS 
INDICADORES EDUCACIONAIS 
DO RIO GRANDE DO SUL15

A qualidade do ensino no Brasil tem sido muito debatida nas últimas décadas. Apesar de não existirem 
padrões que defi nam uma escola de qualidade, pois o conceito é amplo e vem sendo construído continua-
mente, dados sobre os indicadores educacionais têm sido disponibilizados e sinalizam aspectos importantes 
da qualidade do ensino, além de ajudar os gestores públicos a compreender melhor a realidade escolar e 
formular políticas públicas em educação. 

Apesar de nos últimos anos ter havido um crescimento signifi cativo na quantidade de alunos que se 
encontram na escola, especialmente os do ensino fundamental, o País ainda não conseguiu acompanhar 
qualitativamente esse crescimento, universalizando a qualidade do ensino e assegurando que todos os alunos 
permaneçam com sucesso na instituição escolar. 

Portanto, este trabalho faz uma breve análise sobre a realidade educacional do Rio Grande do Sul e 
discute alguns indicadores de qualidade do ensino, o processo de municipalização do ensino fundamental e da 
educação infantil, bem como apresenta dados sobre o processo de estadualização do ensino médio, de forma 
a contribuir para a discussão acerca da gestão educacional, especialmente as formas de ampliação das fontes 
de fi nanciamento da educação básica, na área de atuação prioritária dos Municípios do Rio Grande do Sul.

1. As Matrículas

De acordo com os dados do Censo Escolar de 2008, existem no Brasil 45 milhões de alunos matricula-
dos na educação básica pública (excluídas as redes federal e privada), sendo 5 milhões da educação infantil, 
31,5 milhões do ensino fundamental e 8,5 milhões do ensino médio.

Do universo de alunos da educação infantil, 120,1 mil são de creches e pré-escolas (2,4 %) das redes 
estaduais e 4,9 milhões das redes municipais (97,6 %). No ensino fundamental, 19,3 milhões (61,4%) estão 
nas escolas municipais e 12,2 milhões (38,6 %) nas estaduais. Já no ensino médio, os Estados possuem 8,3 
milhões alunos (97,9%) e os Municípios 175, 7 mil (2,1%).

Tabela 1 – Matrículas na Educação Básica no Brasil – 2008

Brasil

Etapas Estado % Município % Total
Creche 9.377 0,8% 1.136.416 99,2% 1.145.793

Pré-escola 110.757 2,9% 3.752.004 97,1% 3.862.761
Ed. infantil 120.134 2,4% 4.888.420 97,6% 5.008.554 
Ens. fund. 12.170.750 38,6% 19.330.475 61,4% 31.501.225
Ens. médio 8.330.730 97,9% 175.683 2,1% 8.506.413 

Total 20.621.614 45,8% 24.394.578 54,1% 45.016.192

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM.
Obs.: Considerou-se para a soma da matrícula de educação infantil os alunos do ensino regular e especial,
para o ensino fundamental e médio as matrículas do ensino regular, especial e o EJA.

15  Estudo realizado em abril de 2009.
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No Rio Grande do Sul, na rede pública de ensino, existem 2,1 milhões de alunos, sendo 168,4 mil 
alunos da educação infantil, 1,6 milhão do ensino fundamental e 414,3 mil alunos do ensino médio. 

Desse total, encontram-se na educação infantil 22,2 mil alunos (13,2%) na rede estadual, sendo 245 
em creches e 21,9 mil em pré-escolas. Já a rede municipal é responsável por 146,2 mil alunos (86,8%) desta 
etapa de ensino, sendo 55,3 mil alunos de creche e 90,8 mil alunos de pré-escolas.

No ensino fundamental, as redes municipais são responsáveis por 789,1 mil alunos (50,5%), e os Es-
tados por 772,9 mil alunos (49,5%). 

Já no ensino médio, os Municípios possuem 7,3 mil alunos, representando menos de 2% do total nesta 
etapa de ensino.

Tabela 2 – Matrículas na educação básica no Rio Grande do Sul

RS

 Etapas Estado % Município % Total
Creche 245 0,4 55.361 99,6 55.606

Pré-escola 21.958 19,5 90.790 80,5 112.748
Ed. infantil 22.203 13,2 146.151 86,8 168.354
Ens. fund. 772.964 49,5 789.121 50,5 1.562.085
Ens. médio 406.933 98,2 7.336 1,8 414.269

Total 1.202.100 56,0 942.608 44,0 2.144.708

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM
Obs.: Considerou-se para a soma da matrícula de educação infantil os alunos do ensino regular e especial e do ensino médio, 
as matrículas do ensino regular, especial e EJA. 

Destaca-se que, em relação ao ensino fundamental no RS, os Estados possuem nos anos iniciais 
(1o ao 5o ano) 332,6 mil alunos; já os Municípios concentram 422,2 mil alunos, mais da metade das matrículas 
nesse segmento (55,9%). 

Os recursos repassados à conta do Fundeb/2008 para esse segmento foram de R$ 574 milhões para 
o governo estadual e R$ 728,8 milhões para os Municípios, com base na média do valor16 aluno/ano do RS 
de R$ 1.726,03.

Tabela 3 – Recursos recebidos Fundeb/2008 – anos iniciais do ensino fundamental 

RS Matrículas 2008* % Valor Fundeb/2008
(R$)**

Total recebido
(R$)

Rede Estadual 340.472 43,9%
1.726,03

574 milhões
Rede Municipal 435.335 56,1% 728,8 milhões

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM
*Excluídos os alunos de EJA.
** Média dos valores das séries urbanas e rurais.

Já nos anos fi nais, é a rede estadual que possui maior número de alunos, 382,8 mil (55,7%), quando 
comparado aos Municípios, que possuem 304 mil alunos nesse segmento (44,3%).

Dos recursos do Fundeb/2008 nesse segmento, o Estado recebeu R$ 725,1 milhões, e os Municípios, 
R$ 575,9 milhões (tendo como base a média do valor aluno/ano dos anos fi nais que é R$ 1.894,42).

16  Média dos valores per capita da área urbana e rural, pois os pesos são diferentes, sendo 1,0 para anos iniciais na área urbana e 1,05 para área rural. Nos anos fi nais, o peso é de 
1,10 para área urbana e 1,15 para área rural.
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Tabela 4 – Recursos recebidos Fundeb/2008 – anos fi nais do ensino fundamental

RS – Anos Finais Matrículas 2008* % Valor Fundeb/2008 
(R$)**

Total recebido
(R$)

Rede Estadual 432.492 55,0%
1.894,42

725,1 milhões
Rede Municipal 353.786 45,0% 575,9 milhões

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM
* Excluídos os alunos de EJA.
** Média dos valores das séries urbanas e rurais.

Se forem tomados como exemplo o Município de Mariana Pimentel, poderá se verifi car que o valor 
investido no ensino fundamental por aluno/ano nesse Município gira em torno de R$ 2.406,12, incluídas as 
despesas com transporte escolar. Essa realidade mostra que o valor do Fundeb/2008 para essa etapa, na 
média, de R$ 1.810,22,17 cobriu 75% do valor que o Município investe por aluno. 

Dessa maneira, o custo adicional é da ordem de R$ 595,90 por aluno/ano, pois os gastos nessa 
etapa de ensino envolvem custos em sala de aula, o que inclui o pagamento dos salários e formação con-
tinuada dos professores, além dos custos de administração, suporte pedagógico, manutenção da escola e 
transporte escolar.

Ao serem considerados os 772,9 mil alunos da rede estadual do ensino fundamental do RS, com po-
tencial de municipalização, o custo total para assumir esses alunos seria em torno de R$ 1,8 bilhão, sendo 
R$ 1,3 bilhão repassado pelo Fundeb e aproximadamente R$ 500 milhões adicionais de recursos próprios 
dos Municípios.

Além dos alunos do ensino fundamental, existem as matrículas da educação infantil estadual com 
potencial de municipalização e os alunos do ensino médio das redes municipais que podem ser transferidos 
para a rede estadual.

Tabela 5 – Matrículas da educação infantil do Estado com potencial de municipalização

Etapas No Alunos Valor do Fundeb/2009
(média) R$*

Total a receber
(média) R$

Creche 245 1.911,67 468.359,15
Pré-escola 21.958 2.213,51 48.604.252,58
Saldo do Município 
com a municipalização 22.203 49.072.611,73

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM
* Média dos valores de creche e pré-escola (?) pública de tempo parcial e integral

Tabela 6 – Matrículas do ensino médio dos Municípios com potencial de estadualização

Etapas No Alunos Valor do Fundeb/2009
R$

Total a receber
R$

Ensino médio 7.336 2.414,74 17.714.532,64
Saldo do Estado com 
a estadualização 7.336 17.714.532,64

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

17  Média entre o valor aluno/ano dos anos iniciais e fi nais do fundamental.
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Em 2008, no Rio Grande do Sul, apenas cinco Municípios possuíam alunos de creche matricula-
dos na rede estadual (Canoas – 25, Cruz Alta – 5, Porto Alegre – 205, Santana do Livramento – 3 e Santo 
Augusto – 7).

243 Municípios possuíam 21.958 alunos da pré-escola em escolas estaduais; e 14 Municípios 
oferecem ensino médio em escolas municipais:

1. Alegrete 89 8. Porto Alegre 1.668 
2. Bento Gonçalves 183 9. Santa Vitória do Palmar 147 
3. Bossoroca 60 10. São Gabriel 164 
4. Gravataí 1.138 11. Sapucaia do Sul 485 
5. Ijuí 153 12. Tabaí 26 
6. Jaguarão 49 13. Taquara 239 
7. Pelotas 1.412 14. Triunfo 1.134 

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

2. Os Indicadores Educacionais

Como o atendimento da demanda escolar precisa estar acompanhado de ações que assegurem a 
qualidade do ensino, cabe analisar os principais indicadores educacionais brasileiros, verifi cando os aspectos 
e as lacunas no sistema educacional no desempenho educacional das redes estaduais e municipais de ensino. 

Os dados de referência foram extraídos do Censo Escolar fornecido pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep referentes ao ano de 2007.

A média do desempenho18 do RS na Prova Brasil/2007, no ensino fundamental (séries iniciais e fi nais) 
da rede municipal e estadual, foi de, respectivamente, 213,58 e 221,56, acima da média nacional de 206,18. 
Além do RS, outros Estados encontram-se com médias de desempenho acima da média nacional: DF, ES, 
MG, MS, PR, RJ, SC e SP.

Tabela 7 – Média do desempenho na Prova Brasil – ensino fundamental
Redes Média do desempenho

Rede municipal 213,58

Rede estadual 221,56

Brasil 206,18

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

Em relação ao Ideb do ensino fundamental, quando se comparam os resultados do RS com o Ideb 
Brasil, tanto as redes municipais – com nota 4,2 – como as estaduais – com nota 4,1 – encontram-se acima 
da média nacional, que é de 3,8.

Com o resultado, dos 298 Municípios que tiveram o índice calculado para a rede municipal, uma média 
de 106 (35,4%) já alcançaram em 2007 a meta para 2009. Na rede estadual, esse porcentual é de 40,4%, ou 
seja, dos 410 Municípios que tem a nota do Ideb calculada, 166 já atingiram o resultado esperado para 2009.

Cabe salientar que os resultados do Ideb são resultantes de uma série de fatores, entre eles os in-
vestimentos feitos para melhorar a qualifi cação dos professores. De 2000 a 2006, os Municípios melhoraram 
bastante a formação de seus profi ssionais, pois no ano de 2000, 49,7% possuíam formação em nível superior 
e, em 2006, esse porcentual havia passado para 68,8%.

18  Média Aritmética Simples.
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2.1 As Taxas de Rendimento 

Os resultados verifi cados de 2005 a 2007 indicam que a taxa de aprovação vem crescendo, enquanto 
diminuem gradativamente a reprovação e o abandono. Essa realidade denota o esforço dos sistemas muni-
cipais e estaduais de ensino com a melhoria da qualidade da educação, em ações de combate à evasão e 
repetência.

A taxa de aprovação dos alunos do ensino fundamental da rede municipal gaúcha, que era de 82,2% 
em 2005, evoluiu para 83,7%, em 2007. No mesmo crescente, a rede estadual passou de 77,6% para 85,4%. 
Entre os alunos do ensino médio, a taxa de aprovação municipal subiu de 74,4% para 78,8% e a estadual 
aumentou de 62,1% para 75,2%. Em ambas as etapas, as taxas gaúchas estiveram acima da média nacional.

Já os índices de aprovação no ensino médio não vêm acompanhando a média nacional, pois as taxas 
verifi cadas no RS foram em 2005 de 63,7% nas redes municipais e 62,1% nas estaduais, contra 72,9 % na 
média nacional. Em 2007, a situação permaneceu, pois 73,2% de aprovação nas redes municipais e de 75,2% 
nas redes estaduais continuaram abaixo da média no Brasil de 77,1%.

Tabela 8 – Taxas de aprovação no RS e Brasil, por esfera administrativa 
2005-2007

Etapas

% RS
% BR

Mun. Est.

2005 2007 2005 2007 2005 2007

Ensino fundamental 82,2 83,7 77,6 85,4 78,0 74,1

Ensino médio 63,7 73,2 62,1 75,2 72,9 77,1

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

Em relação às taxas de reprovação, verifi ca-se que, apesar de o índice ter caído, tanto as redes es-
taduais como as municipais do RS apresentam difi culdade com a retenção de alunos e se afastam um pouco 
mais da média brasileira. No ensino fundamental, o índice gaúcho municipal de 14,8% em 2005 e de 12,4% 
em 2007 e o índice estadual de 21,7% em 2005 e 13,9% em 2007 encontram-se bem acima das médias na-
cionais de 10,8% e 9% nos respectivos anos.

Cabe destacar que a queda no índice de reprovados no ensino médio foi mais signifi cativa na rede 
municipal, pois regrediu 42,1% contra 35,9% nas escolas estaduais.

Tabela 9 – Taxas de reprovação no RS e Brasil, 2005-2007

Taxa de Reprovação

% RS

% BRMun. Est.

2005 2007 2005 2007 2005 2007

Ensino fundamental 14,8 12,4 19,0 12,6 13,9 10,7

Ensino médio 23,3 13,5 21,7 13,9 10,8 9,0

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

O aumento do índice de aprovação e a queda da reprovação vêm acompanhados da redução do nú-
mero de alunos que abandonam a escola. Nas taxas de abandono, verifi ca-se que o desempenho das redes 
municipais e estaduais gaúchas está acima da média nacional, especialmente as do ensino fundamental. 

A taxa de alunos afastados por abandono no ensino médio caiu, em nível nacional de 16,2% para 12,9%, 
enquanto no RS o índice diminuiu na rede municipal de 13% para 10,7% e na estadual de 16,2% para 11,0%.
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Tabela 10 – Taxas de abandono no RS e Brasil, por esfera administrativa 2005–2007

Taxa de Abandono

% RS

% BRMun Est

2005 2007 2005 2007 2005 2007

Ensino fundamental 3,0 1,9 3,4 2,0 8,1 5,4

Ensino médio 13,0 10,7 16,2 11,0 16,2 12,9

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

3. Considerações fi nais

A municipalização desencadeada desde 1997 possibilitou que a rede municipal no Brasil fosse res-
ponsável por mais da metade da cobertura do ensino fundamental (61,4%). No entanto, o processo de des-
centralização continua e vem transferindo gradativamente para os Municípios a responsabilidade com a oferta 
dessa etapa de ensino.

No Rio Grande do Sul, o ensino fundamental é oferecido pelos governos estadual e municipais na 
proporção de 49,5% e 50,5%, respectivamente. Por sua vez, nos anos iniciais, os Municípios possuem 56,1% 
dos alunos, e, nos anos fi nais, é o Estado quem detém mais da metade da oferta (55%).

Para o fi nanciamento dessa etapa de ensino, o valor do aluno/ano repassado no Fundeb/2008 foi, em 
média, de R$ 1.810,22, o que não é sufi ciente para manter uma escola de boa qualidade para os alunos atual-
mente matriculados. Um exemplo dessa realidade é Mariana Pimentel, onde o Fundeb cobre em torno de 75% 
do investimento por aluno/ano, pois o gasto médio anual com os alunos do fundamental é de R$ 2.406,12, ou 
seja, R$ 595,90 a mais por aluno/ano.

Os 772,9 mil alunos do ensino fundamental da rede estadual representam um repasse do Fundeb 
de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Porém, considerando a realidade de Mariana Pimentel, se os Municí-
pios assumirem todos os alunos do ensino fundamental do Estado, o custo total seria de R$ 1,8 bilhão, ou 
seja, o custo adicional é da ordem de R$ 500 milhões, além dos recursos do Fundeb, diluídos entre os anos 
iniciais e fi nais, sem levar em conta os investimentos em obras de infraestrutura necessárias para receber 
os novos alunos.

No que se refere à qualidade do ensino do RS, o Estado como um todo apresenta bons resulta-
dos, pois as taxas de aprovação melhoraram e foram acompanhadas pela redução signifi cativa dos 
índices de reprovação e abandono escolar, no período entre 2005 e 2007. Além disso, o desempenho 
dos alunos gaúchos na Prova Brasil e no Ideb, tanto das redes estaduais como das municipais, encontra-se 
acima da média nacional.

Apesar da melhoria verifi cada nos indicadores educacionais do RS, as taxas de aprovação ainda 
encontram-se abaixo da média brasileira, assim como os índices de reprovação estão bem distantes do 
resultado em nível nacional. Somente as taxas de abandono escolar, tanto dos Municípios quanto do governo 
estadual, estão acima da média nacional, especialmente as do ensino fundamental.

Todavia, quando se compara o desempenho das redes de ensino dos Municípios com a rede estadual, 
verifi ca-se que o resultado nas taxas de aprovação é melhor nas escolas do Estado. Quanto às taxas 
de reprovação e abandono escolar – apesar de encontrarem-se equilibradas nas duas redes (diferença 
de 0,1% e 0,2% menor no Município em relação ao Estado), quando examinado o crescimento entre os anos 
2005 e 2007 – percebe-se que na rede estadual foi mais alto o crescimento do índice de aprovação e mais 
baixa a taxa de abandono. Excetua-se, apenas, o desempenho dos Municípios na diminuição das taxas de 
reprovação do ensino médio, apesar de não ser sua responsabilidade, pois conseguiram reduzir o número de 
alunos reprovados em 16,2% no ensino fundamental e 42,1% no ensino médio, e os Estados 33,7% e 35,9% 
nessas etapas, respectivamente. 
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Além do aspecto qualitativo, os Municípios precisam aumentar as fontes de fi nanciamento da Educa-
ção. Portanto, é necessário considerar que ainda existem 22,2 mil alunos da educação infantil matricula-
dos na rede estadual e 7,3 mil alunos do ensino médio que estudam em escolas municipais.

Como esses alunos não são considerados para efeito de cálculo e utilização do Fundeb, é necessário 
que os Municípios deem continuidade à municipalização da educação infantil, pois os 22,2 mil alunos desta 
etapa, que podem ser inseridos na rede municipal, representam um acréscimo na receita em torno de 
R$ 49 milhões, se forem considerados o valor aluno/ano de 2009 da educação infantil.

Também é importante que seja iniciado o processo de estadualização dos 7,3 mil alunos munici-
pais do ensino médio; isso representa um gasto de R$ 17,7 milhões que os Municípios estão assumin-
do, cujas despesas não podem ser feitas com recursos do Fundeb, pois os alunos não contam para o cálculo 
do Fundo, nem com recursos dos 25% vinculados constitucionalmente ao ensino, por não ser o ensino médio 
área de atuação prioritária do Município.
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DIAGNÓSTICO DA 
MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE NO BRASIL19

Introdução

A preservação do Meio Ambiente e a prevenção das alterações climáticas são caminhos fundamentais 
a serem percorridos para se prevenir grandes desastres para todos os povos e para as futuras gerações. Exis-
tem muitos recursos para se evitar esse tipo de crise ambiental, e as ações devem partir também do nível local. 
Para lidar com essas demandas ambientais, os Municípios devem se preparar criando estruturas adequadas. 
A fi m de investigar como anda a municipalização do Meio Ambiente no Brasil e como os Municípios estão se 
estruturando para atuar na área ambiental, a Confederação Nacional de Municípios entrou em contato com 
5.010 Municípios brasileiros (90%), no período de agosto e setembro de 2009, e aplicou um questionário com 
perguntas relativas à questão. A pesquisa traz os dados mais recentes do país sobre a atual quantidade de 
Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Órgãos Municipais de Meio Ambiente e Fundos Municipais de Meio 
Ambiente. Além disso, traz a quantidade de Municípios que assumiram a gestão ambiental plena e estão 
emitindo licenças ambientais locais, que possuem controle e monitoramento de unidades de conservação 
ambiental, que participam de Redes de Cooperação Nacional e Internacional sobre mudanças climáticas e 
que possuem legislação de mudanças climáticas. Entre outras coisas, a pesquisa detectou que 94% dos Mu-
nicípios brasileiros ainda não assumiram a gestão ambiental municipal plena (direito de emitir licenciamentos 
ambientais para empreendimentos de impacto ambiental local). Esses dados mostram que a instalação do 
Sistema de Meio Ambiente em todos os Municípios ainda é um longo caminho a ser percorrido. 

1. Meio Ambiente e governo local

Quando se discute Meio Ambiente e mitigação de mudanças climáticas não se pode dispensar o papel 
dos governos locais no tratamento destas questões. Lentamente, alguns governos locais de várias partes do 
mundo vêm elaborando políticas públicas voltadas à prevenção e redução do impacto das mudanças climáti-
cas. O Brasil ainda não se voltou de forma enfática a esse problema, mesmo tendo grande responsabilidade 
nas mãos, como a fl oresta amazônica e outros biomas importantes. 

É fato que a atual geração de líderes políticos nacionais e locais não dispõe de meios sufi cientes para 
resolver o problema das alterações climáticas em curto prazo. No entanto, podem iniciar e fortalecer esta 
batalha, lançando ideias e ações que possam ter continuidade nas futuras gerações. Os gestores municipais 
possuem papel fundamental na adoção de medidas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e para 
preservar o Meio Ambiente local. 

1.1 Municipalização das questões ambientais

O Brasil é um país de proporções continentais e possui vários tipos de fl orestas e biomas, tais como: 
Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Campos Sulinos e Pantanal. O ambiente natural dos Municípios 
brasileiros possui características distintas e demanda cuidados específi cos. A gestão fl orestal sustentável é 

19  Estudo realizado em outubro de 2009.
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um desses cuidados e deveria receber um olhar muito mais cuidadoso por parte dos gestores. A ampla degra-
dação da Mata Atlântica é o exemplo mais contundente de uma visão puramente exploratória, já que restam 
hoje apenas 7% de sua área original. Existem também outros problemas graves de degradação ambiental, 
como a falta de saneamento básico, a expansão urbana em área de risco, a poluição industrial, poluição da 
água, mineração, etc.20

A preservação do Meio Ambiente e a prevenção das alterações climáticas são caminhos fundamentais 
a serem percorridos para se evitar grandes desastres para todos os povos e para as futuras gerações. Existem 
muitos recursos para se evitar crises ambientais e as ações podem partir do nível local. Para lidar com essas 
demandas ambientais, os Municípios devem se preparar e criar estruturas adequadas, como: Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, leis ambientais, 
Unidades de Conservação (APAs e APPs),21 etc. 

Essas estruturas de gestão ambiental são instituições recentes nos Municípios brasileiros. Foi a partir 
da implantação da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinada pela Lei 6.938/1981, que os Municípios 
passaram a ter um importante papel na defesa do Meio Ambiente. Essa atribuição foi reforçada com a promul-
gação da Constituição da República em 1988, que deu total autonomia aos Municípios para legislar sobre as-
suntos de interesse local, prestar os correspondentes serviços públicos e promover o adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Além 
disso, atribuiu aos Municípios a competência de proteger o Meio Ambiente, combater a poluição, preservar as 
fl orestas, a fauna e a fl ora (art. 23). 

A partir da Lei Federal no 6.938/1981, que estabeleceu as bases para a Política Nacional do Meio 
Ambiente e criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, os Municípios passaram a também inte-
grar esse sistema por meio de seus órgãos de gestão ambiental, de forma conjunta com Estados e União. O 
estabelecimento de estruturas organizacionais de Meio Ambiente nos Municípios constitui, portanto, um dos 
requisitos para a ação municipal sobre o Meio Ambiente.

É muito importante para os Municípios assumir a gestão ambiental, pois, por meio dos licenciamentos, 
eles adquirem o poder de decidir sobre o que fazer e como fazer no seu território, além de poderem planejar 
seus modelos de desenvolvimento. 

1.2 Organização da Gestão Ambiental Municipal

Para assumir a gestão ambiental no âmbito municipal é necessário, em primeiro lugar, montar um qua-
dro técnico multidisciplinar que será responsável pelo levantamento de dados para se criar o Perfi l Ambiental 
Municipal, que será um amplo diagnóstico da situação técnica, administrativa, ambiental, social e econômica 
do Município. A partir desse diagnóstico, é possível construir uma Agenda Ambiental Municipal, que deline-
ará o trabalho do futuro Órgão Municipal de Meio Ambiente (OMMA). 

É necessário também criar e aprovar projetos de leis ambientais necessárias para instituir o Siste-
ma Municipal de Meio Ambiente. Esses atos legislativos são imprescindíveis para se implantar: a Política 
Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Órgão Executivo Municipal de Meio 
Ambiente e respectivos cargos, instituição ou revisão da taxa de licenciamento ambiental e multas e criação 
do Fundo Municipal de Meio Ambiente.22 

2. Pesquisa CNM/2009

A fi m de investigar como anda a municipalização do Meio Ambiente no Brasil e a estruturação da área 
nas prefeituras, a Confederação Nacional de Municípios entrou em contato com 5.010 Municípios brasileiros 
(90%), no período de agosto e setembro de 2009, e aplicou um questionário com perguntas relativas à atual 
situação das estruturas institucionais e legislativas de Meio Ambiente nas cidades brasileiras, incluindo as 
políticas de combate às mudanças climáticas. 

20  CNM. Meio Ambiente: desafi o e oportunidade para os gestores municipais. Brasília: Confederação Nacional de Municípios – CNM, 2008. 
21  APA – Área de Preservação Ambiental. APP – Área de Preservação Permanente.
22  CNM. Meio Ambiente: desafi o e oportunidade para os gestores municipais. Brasília: Confederação Nacional de Municípios – CNM, 2008. 
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A seguir, serão analisados todos os itens investigados na pesquisa23 e delineado o atual contexto da 
municipalização do Meio Ambiente no Brasil. 

2.1 Municípios que assumiram a gestão ambiental plena

É muito importante poder gerir o Meio Ambiente local, pois, assim, os Municípios podem plane-
jar melhor seu modelo de desenvolvimento. O Município com uma estrutura de Meio Ambiente efi caz e
apta a licenciar:

• atrai mais investimentos;
• agiliza a implantação de novos empreendimentos;
• evita o deslocamento do empreendedor à capital para requerer a licença;
• aumenta seus recursos com a cobrança de taxas de licenciamento e recebimento de parte dos 

recursos da Taxa de Controle e Fiscalização cobrada pelo Ibama ou órgãos estaduais; 
• facilita o acesso a fi nanciamentos;
• diminui a sobrecarga de trabalho dos órgãos estaduais de licenciamento, que passarão a fi car res-

ponsáveis apenas pelo licenciamento de grandes empreendimentos com alto potencial de impacto 
ambiental;

• demonstra ser uma administração municipal responsável e consciente da pauta mundial de Meio 
Ambiente. 

Aproximadamente 70% dos processos de licenciamento que tramitam hoje nos órgãos estaduais po-
deriam ser licenciados pelo Município e, desses, a grande maioria são empresas de pequeno porte e micro-
empresas.

O tempo médio de um processo de licenciamento nos Estados é de 8,7 meses para empreendimentos 
de baixa complexidade e nos MUNICÍPIOS é de aproximadamente 25 dias.

A instalação do Sistema de Meio Ambiente em todos os Municípios brasileiros ainda é um caminho lon-
go a percorrer. Para se ter uma ideia desse desafi o, ainda que cerca de 90% dos Municípios tenham algum 
órgão municipal de Meio Ambiente, apenas 6% estão realmente habilitados para realizar licenciamento 
ambiental das atividades de impacto local como, por exemplo, postos de gasolina, ofi cinas mecânicas, 
padarias, cemitérios, etc.

Por meio desta pesquisa, foi possível observar que a maioria dos gestores municipais de Meio Ambien-
te ainda tem difi culdades em compreender a temática da descentralização. Ao serem indagados se houve a 
municipalização do Meio Ambiente na cidade, muitos disseram que sim, mas, na verdade, é o Estado que está 
emitindo as licenças, sendo o Município apenas o intermediador. 

Diante dessa difi culdade em obter esse tipo de resposta diretamente nos Municípios, a CNM entrou 
em contato com as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente de todos os Estados do país para obter infor-
mações mais precisas. 

Os resultados mostram que existem alguns Estados empenhados na tarefa de incentivar a descentra-
lização do licenciamento ambiental e estabelecer convênios com as prefeituras. Estados como Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará vêm demonstrando grande esforço nesse sentido, ao 
realizar cursos e treinamentos nos Municípios, para instituir estruturas adequadas de Meio Ambiente e licen-
ciar empreendimentos de impacto local. 

Por outro lado, ainda existem Estados onde nenhum Município licencia, nem mesmo a capital. Este é 
o caso do Rio Grande do Norte, do Acre, de Sergipe e do Maranhão. Nestes Estados, todos os licenciamentos 
locais são efetuados pelos órgãos estaduais. 

23  A pesquisa foi realizada via telefone pela Central de Atendimento da CNM. Foram entrevistados funcionários das prefeituras responsáveis pela área de Meio Ambiente. A recomendação 
era de que se não existissem estes funcionários, seriam entrevistados os prefeitos ou os chefes de gabinete. 
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Por meio desta pesquisa foi possível detectar que os Estados que vêm tendo maior êxito até agora são 
o Rio Grande do Sul, com 222 Municípios licenciando; o Pará, com 19; Santa Catarina, com 15 (além de 47 
que emitem licenças só em “corte e supressão de vegetação e averbação de reserva legal”); e Goiás, com 13.

Os dois maiores Estados do país – Minas Gerais e São Paulo – possuem até agora respectivamente 
apenas 4 e 2 Municípios licenciando. Espírito Santo (8), Mato Grosso do Sul (7), Ceará (6), Mato Grosso (5), 
Rio de Janeiro (4), Alagoas (2) e Amapá (1) também estão começando a avançar. 

Existem outros sete Estados em que apenas a capital licencia, sendo eles: Amazonas, Tocantins, Ron-
dônia, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Paraná. 

Diante dessas respostas obtidas, observa-se que apenas 315 (5,7%) Municípios brasileiros estão 
exercendo a gestão ambiental plena. Este número pode ser um pouco maior, pois não foi possível obter as 
informações da Bahia e de Roraima. 

O maior problema encontrado pelos Municípios nesse momento de assumir a gestão plena do Meio 
Ambiente é a difi culdade em formar um corpo técnico para emitir seus próprios licenciamentos, já que a le-
gislação ambiental vigente no país exige a presença de certos profi ssionais habilitados a realizar os estudos 
técnicos ambientais para a emissão da permissão para obras de impacto. Além disso, falta muita informação 
aos gestores municipais sobre as vantagens e as formas de se criar um sistema municipal de Meio Ambiente. 
Não se pode negar que também existem prefeituras que preferem delegar tal tarefa ao governo estadual e não 
assumir essa responsabilidade. 

 
Tabela 1 – Quantidade e porcentual de Municípios

habilitados para emitir licenciamento ambiental local

    Fonte: CNM, 2009

2.2 Conselhos Municipais de Meio Ambiente

Embora apenas cerca de 6% dos Municípios tenham implantado um sistema de Meio Ambiente 
e assumido a gestão nesta área, nota-se que um número maior de cidades vem implantando conselhos.
Na última pesquisa realizada pelo IBGE, Pesquisa de Informações Municipais – Munic 2008, 48% dos Municí-
pios disseram possuir CMMA (2.650 Municípios).
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A implementação desse tipo de conselho não é uma obrigação constitucional. Segundo o art. 30 
da CF, é competência do Município decidir sobre a criação de conselhos. Esses organismos permitem a 
participação de segmentos sociais na elaboração de políticas sociais locais em suas respectivas áreas de 
competência e permitem também à sociedade exercer um controle sobre o Poder Público, no qual se tomam 
as decisões políticas.24

Segundo a pesquisa realizada pela CNM junto a 5.010 Municípios, vemos que a quantidade de CM-
MAs no Brasil continua crescendo. Embora não tenham sido obtidas informações de todos os Municípios, 
o número de conselhos já cresceu em relação a 2008, passando de 2.650 (48% dos 5.564 Municípios), em 
2008, para 2.898 (58% dos 5.010 Municípios entrevistados), em 2009. 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo lideram esse ranking, com respectivamente 90%, 
82% e 79% de respostas positivas. Com exceção do Ceará, que já possui mais de 70% de seus Municí-
pios com CMMA, muitos Estados do Nordeste fi guram como os que menos implantaram este organismo 
até agora. Piauí (18%) e Alagoas (24%) são os que apresentam a menor porcentagem de Municípios com 
Conselhos de Meio Ambiente. 

A partir desses dados, observa-se também certa incoerência na adoção de medidas estruturantes de 
Meio Ambiente nas cidades brasileiras. Nos Estados da Região Amazônica, nos quais deveria haver uma es-
trutura muito mais solidifi cada para a preservação da fl oresta, observa-se a mais baixa presença de CMMAs. 
No caso do Amazonas, dos 49 Municípios pesquisados, apenas 18 (37%) possuem um conselho. 

Gráfi co 1 – Conselhos Municipais de Meio Ambiente por Estado

  Fonte: CNM, 2009.

24  GOHN, Maria da Glória. O papel dos conselhos gestores na gestão urbana. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/urbano/gohn.pdf>.
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2.3 Órgãos Municipais de Meio Ambiente

Um Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente pode ser uma secretaria específi ca, uma secre-
taria ligada a outra pasta ou um departamento dentro da estrutura administrativa do Poder Executivo. Esse 
órgão deverá assumir diversas atribuições, como fazer cumprir a legislação ambiental do Município, atuar 
como secretária-executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente, administrar o Fundo Municipal de Meio 
Ambiente, executar o licenciamento das atividades e empreendimentos de impacto local, exercer o controle 
e a fi scalização ambiental, exercer o poder de polícia nos casos de infração à legislação ambiental, realizar o 
diagnóstico e o zoneamento ambiental do Município, etc. 

A partir da aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente, que também criou o Sistema Nacio-
nal de Meio Ambiente – Sisnama, os Municípios passaram a também integrar o Sisnama por meio de seus 
órgãos de gestão ambiental, de forma conjunta com Estados e União. O estabelecimento de estruturas or-
ganizacionais de Meio Ambiente nos Municípios constitui, portanto, um dos requisitos para a ação municipal 
sobre o Meio Ambiente.

No cenário brasileiro, percebem-se as mais diversas formas de estruturas organizacionais de Meio 
Ambiente no âmbito local, que assumem formas que vão de secretarias a setores, assessorias, departamen-
tos, superintendências, diretorias, etc. 

Os resultados da presente pesquisa mostram que a maioria dos Municípios do país possui secretarias 
de Meio Ambiente conjuntas com outras áreas (Agricultura, Turismo, Pesca, Cultura, Saúde, etc.), totalizando 
por volta de 46%. Essa porcentagem pode ser ainda maior, porque 458 Municípios não souberam informar se 
a secretaria de Meio Ambiente local era conjunta ou exclusiva. 

Outros 18,5% dos entrevistados disseram possuir secretarias exclusivas de Meio Ambiente. A maior 
parte dessas secretarias exclusivas está localizada na região Norte do país (39,1%). Em seguida vem: Centro-
Oeste (25,2%); Sudeste (18,5%); Nordeste (17,1%); Sul (10,9%). Essa porcentagem pode ainda ser um pouco 
maior em alguns Estados, pois, como dito anteriormente, 458 entrevistados não souberam informar o tipo da 
secretaria (exclusiva ou conjunta). 

Ainda existem Municípios sem qualquer OMMA. Esse é o caso de 399 dos entrevistados (8%). Outra 
grande parte (1.074) declarou possuir outros tipos de órgãos municipais responsáveis pelo Meio Ambiente 
local (21,7%) que não se tratam de secretarias. 

Em nível nacional, 90,7% dos Municípios brasileiros possuem algum tipo de OMMA. Considerando 
ainda todos os tipos de OMMAs, seja na forma de secretaria, departamento, assessoria, setor ou outro órgão 
similar, os Estados do Amapá (100%), Amazonas (98%) e Pará (97,4%) foram os que apresentaram o maior 
porcentual de Municípios entrevistados com algum tipo de órgão. A região Norte se sobressai nesta questão, 
com 96% de Municípios entrevistados com OMMA. Já a região Sudeste é a que possui menor proporção de 
cidades com esses tipos de órgãos. 

A título de comparação, temos que a Munic 200825 informou haver 77,8% dos Municípios com algum 
tipo de OMMA, 13% a menos que em setembro de 2009. A região Norte também liderou essa pesquisa, com 
89,3% dos seus Municípios com OMMA. Em seguida, vinha a região Sul (86,4%). 

Veja a seguir os Gráfi cos 4 e 5, que mostram os porcentuais de OMMA por região e por Estado em 
2009 (incluindo todos os tipos de organismos). 

  

25  IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais. IBGE: Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 2008.
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Gráfi co 2 – Porcentual de Municípios com OMMA, por região

   Fonte: CNM, 2009

Gráfi co 3 – Órgãos municipais de Meio Ambiente por Estado

   Fonte: CNM, 2009
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2.4 Fundo Municipal de Meio Ambiente

A implantação do sistema municipal de Meio Ambiente também exige a instituição de um Fundo Muni-
cipal de Meio Ambiente. Esse fundo pode ser um excelente meio de captação de recursos fi nanceiros públicos 
e privados para a área de Meio Ambiente. 

No geral, os recursos captados para esse fundo vêm de multas e de atividades relativas à gestão 
ambiental em âmbito municipal, doações nacionais e internacionais, orçamentos de outras secretarias e entes 
de governo, entre outros. Deve haver uma legislação do Município que cria o fundo e estabelece as fontes e a 
forma de aplicação dos recursos. 

Segundo a pesquisa da CNM, realizada em 2009, atualmente, já foram criados fundos ambientais em 
1.506 Municípios (30% dos 5.010 pesquisados). No entanto, como já foi detectado em pesquisas anteriores, 
muitos desses fundos geralmente permanecem inativos. Esse número de fundos municipais cresceu em re-
lação aos dados recolhidos pela Munic 2008, que detectou 1.260 Municípios com esse instrumento (22,6%). 

A maioria desses fundos está localizada na região Sul do país (43,3%). Em seguida vem a região 
Centro-Oeste (35,8%); a região Norte (30,6%); a região Sudeste (28,5%); e Nordeste (20%). 

O gráfi co a seguir mostra que Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os dois Estados que se desta-
cam. Ambos possuem 70% de Municípios que afi rmaram ter um fundo municipal. Veja os quatro Estados do 
Nordeste que são os últimos classifi cados. 

Gráfi co 4 – Fundos Municipais de Meio Ambiente por Estado

   Fonte: CNM, 2009
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2.5 Controle e monitoramento das Unidades de Conservação do Município

As Unidades de Conservação são áreas protegidas sob um regime especial de administração. Trata-
se de parques nacionais, reservas biológicas e extrativistas, entre outras, e constituem espaços territoriais 
com relevante natureza, legalmente instituídos pelo Poder Público para a dedicação de uma proteção especial 
e conservação da biodiversidade e outros atributos naturais neles contidos e para a diminuição dos impactos 
possíveis de serem gerados pelos seres humanos.

A maioria dos parques e reservas foi criada no Brasil nos últimos 30 anos. Existe, atualmente, um sis-
tema de unidades de conservação com mais de 1.600 unidades e reservas particulares, federais e estaduais, 
totalizando aproximadamente 115 milhões de hectares. As Unidades de Conservação de proteção integral, 
as de maior relevância para a preservação da biodiversidade, abarcam menos de 3% do território brasileiro.26 

As Unidades de Conservação fazem parte do sistema brasileiro de proteção ao Meio Ambiente, sendo 
controladas pelo órgão federal ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, compon-
do o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – Snuc, que foi instituído em 18 de julho de 
2000, por meio da Lei no 9.985.

Os principais objetivos na gestão de uma área protegida são:

• investigação científi ca;
• preservação das espécies e da diversidade genética;
• manutenção dos serviços ambientais;
• proteção de características naturais e culturais específi cas;
• turismo e recreação;
• educação;
• utilização sustentável dos recursos derivados de ecossistemas naturais; e
• manutenção dos atributos culturais tradicionais.

Dos 5.010 Municípios pesquisados, 1.960 (39%) disseram possuir o controle ou o monitoramento de 
suas Unidades de Conservação.27 Entre os Estados que disseram possuir maior controle estão o Rio de Ja-
neiro e o Espírito Santo. Estes territórios agregam trechos da Mata Atlântica. Boa parcela dos Municípios do 
Mato Grosso do Sul, que agregam grandes trechos do Pantanal, também possuem controle e monitoramento 
de suas reservas.

Cabe ressaltar que alguns Estados da Região Amazônica – como Acre, Amazonas e Piauí – são os 
que apresentam o menor porcentual de Municípios que disseram monitorar suas reservas. 

26  PINTO, Luiz Paulo. Unidades de Conservação. Revista da Universidade Federal de Minas Gerais. Ano 7, no 14, julho de 2008. 
27  O ICMS ecológico, incentivo fi scal intergovernamental, compensa Municípios que possuem em seus territórios Unidades de Conservação ou mananciais de abastecimento.
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Gráfi co 5 – Porcentual de Municípios com controle e/ou
monitoramento de Unidades de Conservação, por Estado

  Fonte: CNM, 2009

2.6 Redes de Cooperação Nacional e Internacional sobre Mudanças Climáticas

As relações de cooperação entre os países visam à criação de programas e políticas de relações ex-
ternas, como forma de diminuir os desequilíbrios ou as desigualdades entre estes e/ou determinadas regiões.

O Brasil vem estabelecendo alguns acordos de cooperação com outros países no intuito de lidar 
melhor com os problemas relacionados às mudanças climáticas. Nesse sentido, têm-se como exemplos os 
Memorandos de Entendimento para cooperação nas áreas de mudanças do clima e de projetos de Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL) com o Canadá, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Itália, Japão, 
Portugal e Noruega. Esse tipo de cooperação com foco em MDL também está sendo realizada com países em 
desenvolvimento, como Haiti, Botsuana, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Esses memorandos de entendi-
mento também são fi rmados na área de bioenergia e biocombustíveis (com Países Baixos e Estados Unidos), 
energias alternativas (Alemanha), preservação ambiental e conservação da Amazônia (com Noruega).28 

As redes e acordos podem visar à cooperação fi nanceira, científi ca, tecnológica ou técnica. O Bra-
sil possui algumas redes como a rede nacional integrada para pesquisas sobre mudanças climáticas, a 
Rede-Clima, implantada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe. Essa rede elabora e trans-
mite conhecimentos e tecnologias para que o país saiba lidar com as demandas advindas das mudanças
climáticas globais. 

28  Disponível em: <http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/582>.
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Existe também o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que desde 2000 tem como objetivo cons-
cientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os problemas decorrentes da 
mudança do clima por gases de efeito estufa, bem como sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL 
defi nido no Protocolo de Quioto. A partir desse Fórum Brasileiro surgiram os estaduais como, por exemplo, o Fó-
rum Capixaba de Mudanças Climáticas e o Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade.

A fi m de saber como anda a participação dos Municípios brasileiros em redes nacionais e internacio-
nais referentes às questões de mudanças climáticas, a CNM questionou também os gestores municipais de 
Meio Ambiente sobre esse tema. Dos 5.010 Municípios pesquisados, apenas 306 (6%) afi rmaram participar de 
alguma rede. As regiões Sudeste e Norte se sobressaem mais. A maioria das cidades que participam dessas 
redes está localizada nos Estados de São Paulo, Amazonas e Rio de Janeiro. 

Gráfi co 6: Municípios que participam de alguma rede de
cooperação nacional ou internacional sobre mudanças climáticas

  Fonte: CNM, 2009

2.7 Legislação local de controle de emissão de poluentes

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Município como ente federado autônomo, ao lado dos Es-
tados, do Distrito Federal e da União, sem qualquer hierarquia. Os Municípios passaram a ter competência 
para “legislar sobre assuntos de interesse local; suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
organizar e prestar os serviços públicos de interesse local; e, ainda, promover adequado ordenamento territo-
rial, mediante planejamento e controle do uso do solo urbano”. Dessa forma, fi cou claro que o governo local 
pode legislar sobre as questões ambientais que lhes dizem respeito, adequando-se de forma complementar 
às leis federais e estaduais.
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A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente também deixa clara a competência dos Municípios para 
legislar sobre Meio Ambiente (art. 6o, par. 2o). No que concerne às legislações específi cas estão as políticas 
públicas municipais sobre mudanças climáticas. Tais políticas buscam dar atenção a um dos maiores pro-
blemas ambientais da atualidade e do futuro e a cumprir tratados internacionais sobre essa temática. Muitos 
governos locais do mundo todo têm voltado sua atenção à necessidade da redução da emissão de gases de 
efeito estufa – GEE, uma obrigação que alguns países industrializados não querem assumir. 

Muitos prefeitos que participaram da 4a Cúpula Mundial de Líderes Locais, organizada pela ONG Iclei 
– Governos Locais pela Sustentabilidade durante a 11ª Conferência das Partes da Convenção sobre Mudan-
ça do Clima, em 2005, em Montreal, assinaram documentação pela qual se comprometeram a implementar 
políticas, trocar informações e tecnologias, minimizar o uso de combustíveis fósseis, promover o transporte 
sustentável, entre outras ações. Foi também organizada pela Iclei a campanha “Cidades pela Proteção do Cli-
ma – CCP”, que busca incentivar os governos locais a criarem políticas de ação para a redução de emissões 
de gases e já conta com 650 membros.29 

A fi m de investigar quantas cidades brasileiras já possuem uma política municipal de mudanças climá-
ticas foram inseridas no questionário de pesquisa algumas questões relacionadas a esta temática. Entre os 
Municípios pesquisados, 197 (3,9%) disseram possuir um projeto de lei ou uma lei criando a política municipal 
de mudanças climáticas. No entanto, apenas 112 Municípios possuem essa política regulamentada e com 
possibilidade de ser colocada em prática, o que equivale a 2% das cidades brasileiras pesquisadas. 

Foi também perguntado aos gestores municipais, possuidores dessa política regulamentada, se esta 
possuía alguma meta específi ca voltada à redução de gases de efeito estufa. Dos 112 com a política regula-
mentada, 60 (53,6%) afi rmou possuir essa meta específi ca (1,2% das cidades pesquisadas). 

Tabela 2 – Porcentual de Municípios com política municipal de mudanças climáticas
e legislação de controle de emissão de poluentes

Qtde. pessoas atendidas
(hipótese 4 pessoas/família)

PI 3.111.196 360.511 1.442.044 46,4%

MA 6.305.539 730.171 2.920.684 46,3%

AL 3.127.557 346.489 1.385.956 44,3%

PB 3.742.606 407.619 1.630.476 43,6%

CE 8.450.527 863.003 3.452.012 40,8%

PE 8.734.194 882.703 3.530.812 40,4%

BA 14.502.575 1.379.661 5.518.644 38,1%

RN 3.106.430 291.004 1.164.016 37,5%

SE 1.999.374 179.002 716.008 35,8%

RR 412.783 34.632 138.528 33,6%

AC 680.073 55.249 220.996 32,5%

TO 1.280.509 102.401 409.604 32,0%

PA 7.321.493 530.258 2.121.032 29,0%

AM 3.341.096 222.648 890.592 26,7%

AP 613.164 39.386 157.544 25,7%

RO 1.493.566 92.204 368.816 24,7%

MG 19.850.072 980.039 3.920.156 19,7%

ES 3.453.648 169.299 677.196 19,6%

MS 2.336.058 101.167 404.668 17,3%

GO 5.844.996 244.676 978.704 16,7%

MT 2.957.732 121.324 485.296 16,4%

PR 10.590.169 359.601 1.438.404 13,6%

RS 10.855.214 363.469 1.453.876 13,4%

RJ 15.872.362 493.642 1.974.568 12,4%

SP 41.011.635 947.653 3.790.612 9,2%

SC 6.052.587 117.223 468.892 7,7%

DF 2.557.158 33.259 133.036 5,2%

Total 189.604.313 10.448.293 41.793.172 22,0%

Previsão da proporção de pessoas atendidas por Estado

UF População do Estado Qtde. Famílias atendidas % Pop. Recebendo PBF

  Fonte: CNM, 2009

29  BIDERMAN, Rachel. Mudanças Climáticas Globais: assunto para Municípios? Planeta Sustentável, 2008.
Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/sustentabilidade/conteudo_285573.shtml>.



Estudos Técnicos CNM – Volume 2       63

Entre os Municípios que regulamentaram a política municipal de mudanças climáticas, a maioria está 
localizada em Sergipe (7,4%), São Paulo (6,0%) e Tocantins (5,0%). Acre, Amapá, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e Rondônia não possuem qualquer política nessa temática, segundo as respostas de seus gestores 
municipais de Meio Ambiente. 

Aos Municípios que não possuem legislação de controle de emissão de poluentes foi indagado se 
tinham intenção de desenvolver um projeto de lei sobre esse tema. Dos 5.010 pesquisados, 4.062 respondeu 
positivamente a esta questão, totalizando 81%. 

Gráfi co 7 – Porcentual de Municípios com política municipal
de mudanças climáticas regulamentada, por Estado 

  Fonte: CNM, 2009
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OS IMPACTOS AMBIENTAIS DE 
MAIOR INCIDÊNCIA NO PAÍS30

Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Perfi l dos Municípios Brasileiros/Munic 
2008, realizada regularmente pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE, os impactos ambien-
tais que ocorreram com maior frequência e em maior quantidade de Municípios nos dois anos que antecede-
ram à coleta dos dados foram as queimadas, os desmatamentos e o assoreamento de corpos de água. 

Essa pesquisa aplicou um questionário a todos os Municípios do país no primeiro semestre de 2008, 
com perguntas relacionadas à gestão e à estrutura dos Municípios, focando em temas como recursos huma-
nos, legislação e instrumentos de planejamento municipal, habitação, transporte e Meio Ambiente. Na parte 
referente ao Meio Ambiente, foram colhidas informações sobre Conselhos Municipais de Meio Ambiente, es-
truturas ambientais das prefeituras, tipos de recursos direcionados ao Meio Ambiente nos Municípios, licencia-
mento ambiental, consórcios municipais e principais ocorrências impactantes observadas com frequência no 
Meio Ambiente do Município nos 24 meses anteriores à aplicação da pesquisa (Tabela 1). 

Como a Munic 2008 não especifi cou quais os Estados mais afetados por cada um desses impactos 
ambientais, a CNM analisou a base de dados por Município, fornecida pelo IBGE, e identifi cou as Unidades da 
Federação que enfrentam com maior e menor intensidade os problemas ambientais descritos a seguir. 

Primeiramente, veja a lista dos impactos ambientais que mais afetam o país.31 Em seguida, vamos 
abordar de forma mais detalhada e analítica os cinco principais problemas ambientais relatados pelos gestores 
municipais na Munic 2008. 

Tabela 1

30  Estudo realizado em agosto de 2009.
31  Segundo informa o IBGE “[...] o fato de um problema ter sido assinalado por um grande número de Municípios não signifi ca, necessariamente, que ele era o que vinha apresentando 
maior gravidade sobre o Meio Ambiente. A frequência com que o problema aparece, neste caso, indica, principalmente, sua abrangência espacial, ou seja, que uma determinada alteração ambiental 
estava ocorrendo em número importante de Municípios, neles se confi gurando como um problema, de acordo com a percepção dos gestores ambientais locais” (Publicação Munic 2008, p. 93).

5
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1. Queimada

Segundo as respostas dos gestores municipais, as queimadas aparecem como o problema am-
biental mais disseminado e mais frequente no país nos últimos anos, uma vez que 54,2% dos Municípios 
brasileiros disseram ter passado por esse problema com frequência nos dois anos anteriores à coleta dos 
dados (2006 e 2007). 

Os Estados que mais sofreram com queimadas no período analisado estão, em sua maioria, localiza-
dos na Região Amazônica. Maranhão é o Estado que relatou maior ocorrência, sendo que 88% de seus Muni-
cípios sofreram queimadas frequentes no período analisado. Em seguida vem Tocantins, Rondônia, Roraima 
e Pará, com grande parte de seus territórios também afetados por queimadas com frequência. 

Além da falta de chuva, que faz com que as queimadas se alastrem, a onda de calor e vento forte 
facilitam a propagação do fogo. No Maranhão, as imagens de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais – Inpe fl agram constantemente mais de mil focos de queimadas. A maioria desses focos acontece no 
cerrado maranhense, onde estão as reservas legais ao redor das lavouras de soja. Por causa das queimadas, 
as temperaturas nessa região do Estado geralmente são elevadas, chegando a até 40°C. 

Nos Estados da Região Amazônica são muito comuns as queimadas intencionais para desmatamento, 
que buscam transformar as fl orestas em pastos e espaços para a agricultura. Trata-se de um processo barato, 
mas que traz vários impactos ambientais, principalmente porque acaba atingindo áreas maiores, fugindo ao 
controle. A queima recorrente torna o solo cada vez mais empobrecido e a diminuição da vegetação nativa 
pode contribuir para a redução de chuvas e aumento da temperatura na região. Além disso, o fogo emite os 
gases que causam o efeito estufa, como o gás carbônico (CO2) em excesso.32

Os Estados que menos relataram queimadas foram: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraíba. 

Tabela 2

Fonte: IBGE – Pesquisa de Informações Básicas 2008
 (tabela elaborada pela CNM)

2. Desmatamento

Além de queimadas, os Municípios do Maranhão também lideram o ranking do desmatamento, 
uma vez que 84,8% dos gestores municipais afi rmaram ter passado por esse problema com frequência no
período analisado. 

Em seguida vem o Pará, com grande parte de seus Municípios também afetados frequentemente
pelo desmatamento.

No geral, os Municípios do Norte e Nordeste são os mais impactados, com especial atenção para os 

32  Ver D. C. Nepstad, et al. A fl oresta em chamas: origens, impactos e prevenção de fogo na Amazônia, 1999.
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localizados na Região Amazônica. Amazonas entra na lista em 8o lugar, com quase 70% do seu território atin-
gido por desmatamento no período analisado.33 

O desmatamento é resultante de múltiplos fatores, tais como a abertura de estradas pioneiras, o cres-
cimento das cidades, a ampliação de pecuária extensiva, a acelerada exploração madeireira e a crescente 
agricultura intensiva de monoculturas.

A perda e a fragmentação dos habitats causados pelo desmatamento são os primeiros fatores globais 
de destruição da biodiversidade. Podemos ver pela Tabela 3 que os Municípios do Norte e Nordeste estão 
repetindo o mesmo ciclo predatório, ou seja, fazendo com que o desmatamento altere os ciclos de água e de 
energia, induzindo a um aumento na temperatura do ar e diminuição das precipitações, podendo com isso 
reduzir a quantidade de vapor d’água exportada para outras regiões. Neste processo, o Estado do Maranhão 
disparou na devastação e isso se deve principalmente à parte oeste do Estado, tanto no noroeste quanto no 
sudoeste, e o principal problema foi o avanço da soja e do carvão com as siderúrgicas.

Os Estados que menos relataram desmatamento foram São Paulo (29,9% dos Municípios afetados), 
Paraná (31,1%) e Rio Grande do Sul (39,7%). 

Tabela 3

3. Assoreamento

Como o terceiro problema ambiental mais frequente no país, o assoreamento é um dos principais fenô-
menos que atinge as bacias hidrográfi cas brasileiras. Ele ocorre quando há a obstrução lenta de um rio, canal, 
lago ou açude pelo acúmulo de substâncias minerais ou orgânicas (areia ou argila) ou intervenções humanas, 
como a ocupação inadequada do solo, desmatamento, queimadas, práticas agrícolas sem critérios técnicos e 
ambientais, lançamento de lixo em afl uentes (principalmente lixo industrial e esgotos), etc. 

Quando o assoreamento é decorrente de fatores não naturais, como os citados anteriormente, ele 
ocorre muito mais rapidamente. Essas práticas ocasionam a diminuição da profundidade dos rios e da 
velocidade das águas, provocando enchentes e outros grandes prejuízos. Além disso, em alguns casos, 
poluem a água, o que prejudica a fauna e a fl ora dos rios e coloca em risco as pessoas que praticam
a pesca nesses locais. 

A Munic 2008 mostra que os Municípios com mais de 500.000 habitantes são os que mais relatam 
esse problema ambiental (p. 96). Isso mostra que os Municípios desse porte populacional possivelmente so-
frem mais com o lançamento de lixo e esgotos em seus afl uentes. 

Como vemos no ranking a seguir, segundo os gestores municipais, o Espírito Santo lidera as ocorrên-
cias de assoreamento no Brasil. Isso faz sentido, pois neste Estado ocorreu a maior redução da Mata Atlântica, 

33  De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), já foram devastados cerca de 550 mil quilômetros quadrados da fl oresta amazônica brasileira, o que equivale a 
13,7% da mata. Desse total, 200 mil quilômetros foram abandonados pelos exploradores assim que os recursos naturais se esgotaram.
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gerando com isso uma enorme erosão, além de consequências graves como poluição, escassez de água, 
contaminação do solo e poluição do ar, impactos ambientais que geram problemas de Saúde Pública. 

Em seguida vem Sergipe, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O Mato Grosso, que está fi gurando em 
sétimo lugar nesta lista de assoreamento, também fi gura em sétimo no ranking das queimadas. 

Percebe-se que o foco deste tipo de problema ambiental desloca-se da Região Amazônica para as 
regiões Centro-Oeste e Sudeste. Destaca-se também o fato de o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, os dois 
Estados com fortes sinais de assoreamento no Sudeste, terem parte da Mata Atlântica em seus territórios, 
mostrando maior presença de rios e consequente degradação destes. 

Roraima (26,6%), Amazonas (30,6%) e Piauí (36,1%) são os Estados que relataram menor incidência 
de assoreamento nos seus Municípios. 

Tabela 4

4. Poluição da água

Ao compararmos os rankings de assoreamento e poluição da água, vê-se que o Espírito Santo lidera 
ambos, o que evidencia a relação direta entre esses dois problemas ambientais. Acre, Rio de Janeiro, Ceará, 
Pará e Sergipe também aparecem como os mais afetados em ambos os casos. 

Pernambuco, que aparece agora como o terceiro na lista sobre a incidência da poluição da água, tam-
bém aparece como quarto na lista do desmatamento. 

Santa Catarina e Minas Gerais, que até agora não haviam aparecido nas listas dos Estados com maior 
porcentagem de Municípios afetados por problemas ambientais, constam nesta lista sobre a poluição da água, 
mostrando que Municípios de regiões mais desenvolvidas e economicamente ativas tendem a apresentar mais 
episódios de poluição de recursos hídricos (nascentes, rios, lagos, lagoas, mares, represas, açudes, etc.). 
Este problema revela a falta de planejamento urbano e a acelerada expansão urbana e demográfi ca, que im-
puseram novas ameaças a estes Estados.

A poluição vem de três fontes básicas: o esgoto doméstico (poluentes orgânicos biodegradáveis, nu-
trientes e bactérias), o esgoto industrial (poluentes orgânicos e inorgânicos, dependendo da atividade indus-
trial) e a carga difusa urbana e agrícola (fertilizantes, defensivos agrícolas, fezes de animais e material em 
suspensão). Isso mostra que um problema ambiental leva a outro talvez mais grave, como a escassez de 
água. Foi o que aconteceu com o Estado do Espírito Santo.

Piauí (17,4%) e Tocantins (25,9%) são os Estados com a menor parcela de Municípios que apresentam 
este tipo de impacto. 
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Tabela 5

5. Escassez de água

Como já é notório, Nordeste e Sul são as regiões que mais sofrem com a seca. A Paraíba lidera o 
ranking, com maior porcentagem de Municípios que informaram sofrer frequentemente com a escassez de 
água. Em seguida vem o Rio Grande do Sul e Pernambuco. O Espírito Santo é o único Estado da lista que 
pertence à região Sudeste. 

Não se pode negar que o Brasil ainda está em uma situação bastante confortável em relação à dis-
ponibilidade de água doce. Sozinho, o país guarda 12% da reserva total do planeta. O problema é que esse 
patrimônio ainda carece de medidas mais efetivas de proteção, e isso fi cou bem visível na Pesquisa de Infor-
mações Básicas Municipais – Perfi l dos Municípios Brasileiros/Munic 2008. O resultado é que, hoje, a escas-
sez de água é um dos fatores que podem limitar o desenvolvimento econômico dos Municípios. 

A estiagem no sul e no nordeste do país vem se intensifi cando a cada ano. Agora em 2009, o período 
de seca no sul do país foi um dos piores da história, causando grandes perdas na produção agrícola da região. 
Um estudo lançado no fi nal de 2008, fi nanciado pela Global Canopy Programme, em parceria com o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a empresa Plant 
Inteligência Ambiental, busca mostrar uma relação entre o desmatamento no norte do país e a seca no sul do 
país. Segundo o estudo, é possível que, com a diminuição da quantidade de árvores na Amazônia, haja menos 
transpiração e, portanto, menos umidade trazida para o sul. Normalmente, as massas de umidade que nascem 
da transpiração das árvores amazônicas deveriam locomover-se abaixo e causar cerca de 70% das chuvas do 
sudeste e sul do Brasil.

Por meio desta e de outras pesquisas, fi ca evidenciado que as queimadas e os desmatamentos cau-
sam consequências em todo o Brasil, já que os impactos ambientais decorrentes de tais práticas não se res-
tringem exclusivamente às regiões que sofrem com estes problemas ambientais. Este é o caso da região Sul 
do país, que vem sofrendo cada vez mais com o agravamento dos períodos de estiagem. 

Tabela 6
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Veja a seguir os rankings estaduais dos outros problemas ambientais abordados na Munic 2008:

6. Contaminação do solo

Tabela 7

7. Poluição do ar

Tabela 8

8. Redução da quantidade/diversidade ou perda da qualidade do pescado

Tabela 9
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9. Degradação de áreas legalmente protegidas

Tabela 10

10. Alterações que tenham prejudicado a paisagem

Tabela 11

11. Atividade agrícola prejudicada por problema ambiental

Tabela 12
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12. Atividade pecuária prejudicada por problema ambiental

Tabela 13
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MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA E ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA34

Introdução

A Confederação Nacional de Municípios – CNM realizou um estudo sobre Municípios do Brasil em Si-
tuação de Emergência e Estado de Calamidade Pública, com o objetivo de apresentar um panorama dos prin-
cipais eventos (problemas) que ocorrem no Brasil e analisar as ações dos governos diante desses problemas.

As informações deste estudo foram retiradas, em janeiro de 2009, da Secretaria Nacional de Defesa 
Civil, órgão responsável por analisar a situação dos Municípios em reconhecimento em casos de Situação de 
Emergência e Estado de Calamidade Pública. Este órgão também estabelece a sistemática, os critérios e os 
procedimentos para a decretação das duas possibilidades legais. Quanto aos repasses fi nanceiros relacio-
nados ao combate e quanto à prevenção a emergências e desastres, os dados foram retirados do Siafi /STN. 

Analisando as portarias emitidas desde 2003 até 2008, verifi ca-se que em média são reconhecidas cerca 
de 1.500 situações de emergência ou calamidade. O total de desastres reconhecidos neste período foi de 8.894. 
Os Estados que mais tiveram desastres no período foram: Rio Grande do Sul (1.197), Paraíba (1.171), Minas 
Gerais (1.126) e Ceará (1.018). As regiões Nordeste e Sul lideram o número de portarias de reconhecimento.

Um fato que chama a atenção é que vários Municípios sofreram problemas recorrentemente ao longo 
deste período analisado. Na seleção dos 30 Municípios com mais eventos, identifi camos que todos são da re-
gião Nordeste, sendo que dos 30, 14 são do Estado do Ceará. Considerando apenas Municípios com no míni-
mo 4 portarias, o ranking dos mais problemáticos é liderado pelo Ceará, seguido da Paraíba e Santa Catarina.

A CNM levantou todos os recursos repassados pela União dentro da subfunção Defesa Civil, consta-
tando que, em valores de 2008, o total de recursos pagos em 2007 gira em torno de R$ 400 milhões. Deste 
total, os recursos que são diretamente direcionados para os Municípios representam uma parcela mínima. Em 
2003, a proporção dos Municípios foi de 7,2%, sendo que apenas em 2004 esse porcentual foi superior a 10% 
(21,1%). Nos anos de 2006 e 2007 essa parcela fi cou abaixo de 3%.

Uma constatação curiosa é que, ao analisar o destino dos recursos, nota-se que boa parte dos Muni-
cípios que receberam repasses diretos não teve nenhuma portaria de reconhecimento de Situação de Emer-
gência ou de Estado de Calamidade Pública, decretada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil em todo o 
período de 2003 a 2008. Dos 16 Municípios diretamente benefi ciados, 10 não tiveram nenhuma portaria de 
reconhecimento. 

34  Estudo realizado em fevereiro de 2009. 

6
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A CNM também procurou avaliar se a seleção das obras do PAC levou em consideração as ocorrên-
cias de desastres. Em geral, o resultado foi de que não houve direcionamento de obras para Municípios com 
mais problemas. Ao comparar o porcentual de Municípios com obras no universo total de cada região com o 
porcentual de Municípios com obras apenas dentro do grupo com problemas de emergência ou calamidade, 
observa-se que os porcentuais são muito próximos, na verdade, em muitos casos, é até menor quando consi-
derados apenas os problemáticos.

 

1. Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública no Brasil nos últimos anos

O conceito de Calamidade Pública ou Situação de Emergência, segundo o Decreto no 5.376/2005, que 
regulamenta a Defesa Civil, é o seguinte:

II –  desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre 
um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e con-
seqüentes prejuízos econômicos e sociais;

III –  Situação de Emergência: o reconhecimento pelo Poder Público de situação anormal, 
provocada por desastres, causando danos superáveis pela comunidade afetada;

IV –  Estado de Calamidade Pública: o reconhecimento pelo Poder Público de situação anor-
mal, provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive 
à incolumidade ou à vida de seus integrantes.

No Brasil, ocorre uma quantidade considerável de desastres, que na maioria das vezes causam gran-
des danos econômicos, sociais e ambientais. Em alguns casos, comunidades que buscam prevenção e prepa-
ração para esses desastres podem evitar grandes prejuízos ocasionados por esses acontecimentos. Como se 
verá mais adiante, boa parte dos recursos que são alocados com a fi nalidade de combate desastres naturais 
são direcionados à prevenção. Em 2007, cerca de 20% dos recursos pagos em Defesa Civil foram efetuados 
no Programa de Prevenção e Preparação de Emergências e Desastres. 

As Situações de Emergência e Calamidade são reconhecidas via portaria da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil. Analisando as portarias emitidas desde 2003 até 2008, vê-se que em média são reconhecidas 
cerca de 1.500 situações de emergência ou calamidade. O total de desastres reconhecidos neste período foi 
de 8.894. Veja na tabela a seguir, por Estado, um histórico da quantidade de portarias nos últimos seis anos.
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Os anos de 2005 e 2003 foram os que mais apresentaram desastres com, respectivamente, 1.710 por-
tarias e 1.682 portarias. Os Estados que mais tiveram desastres no período foram Rio Grande do Sul (1.197), 
Paraíba (1.171), Minas Gerais (1.126) e Ceará (1.018). Das regiões, na liderança estão Nordeste e Sul. 

Apesar das queimadas, as regiões Norte e Centro-Oeste são as que menos sofrem com desastres, 
sendo que ambas somam menos de 5% das ocorrências registradas. Atualmente, segundo a Secretaria Na-
cional de Defesa Civil, dos 1.502 eventos com Portarias registradas em 2008, existiam, até o dia 7 de janeiro 
de 2009, 25 que estavam vigentes, distribuídos em Alagoas (15), Bahia (1), Ceará (2), Espírito Santo (3), Rio 
de Janeiro (1) e Sergipe (3).
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Existiam, até o dia 9/1/2009, 613 portarias com processos de reconhecimento em análise, das quais 
59 são relativas aos recentes desastres ocorridos em Santa Catarina. Desde 2005 não é decretado no país 
nenhuma Situação de Calamidade Pública, apenas foram reconhecidas Situações de Emergência, o que pode 
mudar com as enchentes e enxurradas recentes em SC. Para a caracterização da Situação de Emergência 
ou de Estado de Calamidade Pública é necessário avaliar os Fatores Preponderantes (intensidade dos danos: 
danos humanos, danos materiais destruídos/danifi cados, danos ambientais, prejuízos econômicos e sociais) 
e os fatores agravantes (ocorrência de desastres secundários, despreparo da administração local, grau de 
vulnerabilidade do cenário e da comunidade e padrão evolutivo do desastre). Há de se fazer a análise das ne-
cessidades relacionadas com todos os recursos: humanos, materiais, institucionais e fi nanceiros, comparando 
com a análise das disponibilidades relacionadas com esses mesmos recursos.

Em razão das várias instâncias que estão envolvidas no processo de reconhecimento de uma Situação 
de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, há um tempo bastante grande entre o evento e seu reco-
nhecimento pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Quando ocorre o evento, a municipalidade deve acionar 
a Defesa Civil local que faz o primeiro relatório de danos; após este relatório, é acionada a Defesa Civil Esta-
dual que encaminha uma equipe ao local para avaliar, homologar e reconhecer a situação. Só depois destes 
passos é que o processo é encaminhado à Secretaria Nacional, que também faz as avaliações e então decreta 
a portaria com o reconhecimento do evento.

Em 2008, o evento mais comum reconhecido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil foi de estiagem, 
cuja região mais atingida foi a Nordeste. Enxurradas e enchentes vêm em segundo lugar. Segue a tabela com 
os principais eventos ocorridos por região em 2008.
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Percebe-se que no Nordeste e no Sudeste prevalecem os casos de estiagem. Na região Norte, pre-
dominam os casos de enchentes e inundações, os mais comuns; já no Centro-Oeste são as enxurradas e as 
inundações; o mesmo que ocorre na região Sul. Das 72 portarias em análise desta última região, 81% desses 
eventos estão relacionados a vendavais, enxurradas ou inundações. Para as defi nições e diferenças entre os 
eventos consulte o site da Secretaria Nacional de Defesa Civil. 

O Brasil apresenta características regionais de desastres bem defi nidas, sendo as mais comuns

• região Norte – incêndios fl orestais e inundações; 
• região Nordeste – secas e inundações; 
• região Centro-Oeste – incêndios fl orestais; 
• região Sudeste – deslizamento e inundações; 
• região Sul – inundações, vendavais e granizo. 

2. Municípios com eventos constantes

Um fato que chama a atenção é que vários Municípios sofreram problemas recorrentes ao longo deste 
período analisado; alguns com várias portarias reconhecidas pela Defesa Civil no mesmo ano. Na seleção dos 
30 Municípios com mais eventos, identifi cou-se que todos são da região Nordeste, sendo dos 30, 14 do Estado 
do Ceará. Veja relação a seguir.
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Os principais eventos responsáveis pela repetição destes Municípios no quadro de desastres naturais 
são a seca e a estiagem.

Ao selecionar dentro do total de Municípios que sofreram eventos ao longo do período, aqueles que 
no mínimo tiveram problemas em quatro anos ou mais, chega-se ao número de 611 Municípios, localizados 
em sua maioria na região Nordeste. O que indica que esta região do país é aquela onde estão localizados 
os Municípios com situações de Emergência e Calamidade mais recorrentes e, portanto, devem ser acom-
panhados mais de perto pelo governo federal e a Defesa Civil, inclusive com ações de prevenção e preparo 
para desastres.

Considerando apenas os Municípios com no mínimo quatro eventos, ao longo do período nota-se que 
os Municípios do Ceará, da Paraíba e de Santa Catarina são os que mais sofreram. Já os Municípios do Acre, 
Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins não têm 
Municípios neste grupo. Veja a seguir o porcentual de Municípios por Estado que se enquadram no critério de 
mais de quatro eventos. 
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3. Recursos do Orçamento da União 

A CNM levantou junto ao portal do Senado Federal, Siga Brasil, que apresenta dados do Siafi /STN 
relativos aos orçamentos gerais da União, todos os recursos repassados dentro da subfunção Defesa Civil. 
Esta sigla contempla o total de recursos destinado pela União para a prevenção e resposta a desastres natu-
rais. Observando a evolução do montante total de recursos entre os anos de 2003 e 2007, vê-se que, apesar 
de uma redução em 2004, estes recursos têm aumentado, principalmente em 2007. Veja na fi gura a seguir a 
comparação entre os montantes de recursos que foram efetivamente pagos, a valores de 2008. Em 2007, o 
total se aproxima de R$ 400 milhões.

Figura 1 – Evolução do total de repasses dos programas de Defesa Civil (valores de 2008)
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Os recursos são distribuídos diretamente para Estados e Municípios ou por ações Nacionais – da 
União – que, como se verá, são a maior parcela. Os recursos que são diretamente direcionados para os Mu-
nicípios representam uma parcela mínima do montante. Em 2003, a proporção dos Municípios foi de 7,2% 
e apenas em 2004 esse porcentual foi superior a 10% (21,1%). Nos anos de 2006 e 2007, essa parcela foi 
menor que 3%. Veja na tabela a seguir os montantes repassados por ente, divididos entre valores pagos re-
gularmente – no mesmo ano do fato gerador – e pagos no exercício seguinte ao fato gerador, ou seja, pagos 
em Resto a Pagar (RAP). 

Tabela 8 - Recursos pagos na sub-ação Defesa Civil por destino de 2003 a 2007

Tab

Considerando apenas os recursos repassados para resposta a desastres, apenas em 2004 a parcela 
destinada diretamente aos Municípios foi signifi cativa, um indicativo que os demais entes, Estados e União, 
são os que gerenciam os recursos de enfrentamento de desastres naturais. Na Tabela 9 são apresentados os 
valores pagos no Programa de Resposta a Desastres. 

Ao analisar o perfi l dos repasses do Programa de Resposta a Desastres, percebe-se que são poucos 
Municípios que recebem repasses diretos, um total de 16 entre os anos de 2004 e 2007. Não quer dizer que 
os recursos não chegaram aos demais Municípios que tiveram problemas, já que os recursos administrados 
pelos Estados e União também chegam às localidades. O mais curioso é que boa parte dos Municípios que 
receberam repasses diretos não tiveram nenhuma portaria de Situação de Emergência ou de Estado de Ca-
lamidade Pública decretado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. A tabela seguinte mostra, por região, o 
quanto este número representa do total de Municípios diretamente benefi ciados. Em 2005, por exemplo, os 
dois Municípios benefi ciados não tiveram nenhuma portaria de reconhecimento entre os anos de 2003 a 2008.

4. Consulta aos Prefeitos

A CNM entrou em contato com sete prefeituras, distribuídas em todas as regiões do país, que decreta-
ram, em 2007, Situação de Emergência por problemas como enchente, deslizamento de encosta ou estiagem. 
Foram consultadas as prefeituras de: Crato/CE, Terra Nova do Norte/MT, Cantagalo/RJ, Aurora do Tocantins/
TO, Quixeramobim/CE, Pai Pedro/MG e Camboriú/SC...

Seis desses Municípios pediram recursos fi nanceiros ao governo federal para enfrentar a Situação de 
Emergência que estavam vivenciando. Mais de um ano mais tarde, quatro deles ainda não recebeu qualquer 
quantia. O Município de Aurora do Tocantins, que sofria com a estiagem e necessitava de R$ 2,8 milhões para 
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recuperar-se e prevenir-se contra a seca, recebeu apenas ajuda material do governo federal, como 320 cestas 
básicas e 1 caminhão pipa para distribuição de água. Apenas o Município de Cantagalo/RJ recebeu a quantia 
que havia solicitado ao governo federal, referente a R$ 1 milhão. Esses exemplos são apenas uma pequena 
amostra, mas já demonstram o excesso de burocracia para a liberação de recursos fi nanceiros para cidades 
que estão sofrendo desastres naturais. 

Município

O senhor teve 
decretado no seu 

Município em 
2007 Situação de 

Emergência?

Qual motivo?
Foi prometido algum recurso 
fi nanceiro para o Município 

enfrentar o problema?

Seu Município 
chegou a receber 

esse valor 
prometido?

De qual 
origem?

Crato/CE Sim Enchente.

Apresentamos o Avadan e 
levamos ao governo do Estado, 
que aprovou e remeteu à Defesa 
Civil, já com aprovação do 
governo do Estado.

Não

Terra Nova do 
Norte/MT Sim Enchente.

Solicitei para o governo federal 
por meio da Defesa Civil. Até 
agora não teve resultado. Eles 
dizem que eu estou fora do 
programa de ajuda, porque 
não está renovando o alerta de 
Situação de Emergência.

Somente em 2006 União

Cantagalo/RJ Sim. Deslizamentos 
de encostas. Sim, R$ 1 milhão. Sim. União.

Aurora do 
Tocantins/TO Sim. Estiagem. Sim, pelo Ministério. da 

Integração (2,8 milhões).

Não recebemos 
recursos 
fi nanceiros. 
Recebemos 320 
cestas básicas do 
governo federal e 
ajuda de água com 
caminhão pipa.

Quixeramo- bim/
CE Sim. Estiagem.

R$ 1,5 milhão para recuperação 
do açude Cachoeira do Germano, 
para proteger o Vale.  Em 2008 já 
fi zeram o pedido de recuperação 
de estradas e recuperação de 
barragens. R$ 3,6 milhões.

Não foi liberado. União.

Pai Pedro/MG Sim. Estiagem. Financeiro não. Pedimos para o 
Estado. Não.

Camboriú/SC Sim. Enchente. Sim.

Houve repasse, 
mas 
não lembro o 
valor. Programa 
Resposta ao 
Desastre.

União.

5. Análise da Relação entre as Obras do Programa de Aceleração do Crescimento e a 
Prevenção à Calamidades 

A CNM investigou se há alguma relação entre as obras de Urbanismo e Saneamento Básico no âmbito 
do PAC e estes Municípios que sofreram eventos de Situação de Emergência e Calamidade Pública. A conclu-
são foi de que as ocorrências de desastres não foi critério relevante para direcionar as obras de Saneamento 
e Urbanismo, apesar da região com mais desastre (Nordeste) estar entre as que mais receberam obras.

As obras do PAC para Urbanismo e Saneamento Básico estão direcionadas mais efetivamente para o 
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Nordeste (35,%) e o Sudeste (35,4%), sendo que nestas duas regiões os porcentuais de obras iniciadas são de 
58,8% no Nordeste e 61,3%% no Sudeste. A região com maior porcentual de obras iniciadas é a Centro-Oeste.

As obras regulares, consideradas aquelas já concluídas ou adiantadas, representam cerca de 30% 
do total das obras. Os maiores porcentuais de obras regulares se encontram no Norte (33%) e no Nordeste 
(28%). Veja valores por região na tabela a seguir. 

Para avaliar se Municípios que apresentaram mais situações de calamidade ou emergência foram 
privilegiados pelas obras do PAC, a CNM comparou a proporção de Municípios com obras em relação ao total 
de Municípios de cada região, com a mesma proporção dentro apenas dos Municípios com portarias reconhe-
cidas no período analisado. Em geral, o resultado foi de que não houve direcionamento de obras para Municí-
pios com mais problemas, uma vez que o porcentual de Municípios com obras no universo total de cada região 
e no universo de Municípios com problemas de emergência ou calamidade é muito próximo; na verdade, em 
muitos casos é até menor quando considerados apenas os problemáticos. 

Em termos de recursos fi nanceiros, foram liberados para estas duas áreas, Urbanismo e Saneamento 
Básico, cerca de R$ 2 bilhões, sendo que a região Sudeste recebeu até o momento R$ 1,1 bilhão e a região 
Nordeste recebeu R$ 690 milhões, os dois maiores montantes.

A fi m de investigar melhor a relação entre obras de infraestrutura do PAC e os desastres naturais, a 
CNM analisou apenas os Municípios com mais de cinco portarias. No período de 2003 a 2008, dentro deste 
corte, encontram-se 592 Municípios. Em sua maioria estão concentrados no Nordeste (436). 
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Então, ao cruzar estes 592 Municípios com mais de cinco portarias e as obras destinadas a Sanea-
mento Básico e Urbanismo, chega-se a conclusão de que somente 26 deles foram contemplados, mais um 
indicativo de que na seleção das obras do PAC não foram levadas em consideração este critério de Municípios 
com eventos constantes.

Analisando a tabela a seguir, vê-se que Municípios do Estado da Bahia são os que atendem ao critério 
de múltiplos eventos e foram contemplados com obras do PAC em um porcentual alto, dos sete do grupo – 
com mais de cinco portarias –, três têm obras.

Diante do exposto, pode-se afi rmar que os Municípios brasileiros que constantemente sofrem proble-
mas de desastres não foram levados em conta na hora da defi nição de obras. Estas obras poderiam atuar 
como forma de prevenção a desastres como deslizamentos enxurradas, enchentes, etc. Poucos Municípios 
com problemas foram contemplados com obras do PAC nas áreas de Saneamento Básico que poderiam cor-
rigir problemas de infraestrutura das cidades e evitar ou aliviar os alagamentos provocados por enxurradas e 
enchentes. As obras de Urbanismo que podem ajudar as cidades no reordenamento urbano e na prevenção 
de deslizamentos de encostas, entre outros problemas.
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A CRISE ECONÔMICA E AS 
FINANÇAS MUNICIPAIS:
UMA PROJEÇÃO DO FPM
PARA 200935

A crise econômica está se revelando mais grave do que se poderia imaginar. Depois de um ano de 
forte crescimento, em que a economia expandiu 5,1%, corre-se o risco de terminar 2009 com queda no Pro-
duto Interno Bruto – PIB. As estimativas do mercado variam entre previsões de queda de 1% a aumento de no 
máximo 0,5% no nível de atividade econômica, mas o governo federal tenta manter um otimismo fantasioso, 
projetando crescimento de 2% neste ano.

A dura realidade da crise já bateu à porta das prefeituras por dois canais de transmissão: as transferên-
cias do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (oriundas da União) e do ICMS (originárias dos Estados). 
No primeiro caso, as perdas do FPM refl etem a queda na arrecadação de IPI e Imposto de Renda, ocasionada 
não apenas pela crise, mas também pelas desonerações anunciadas pelo governo federal. Para cada R$ 1 de 
redução do IPI, a União perde R$ 0,42 – os demais R$ 0,58 são perdidos pelos Estados e Municípios, com o 
FPM, FPE e IPI-Exportação.

As medidas tributárias já implantadas nos últimos meses pelo governo provocaram uma perda de R$ 
2,1 bilhões aos cofres municipais em 2009. Entre redução de alíquotas de IPI para automóveis, correção da 
tabela de Imposto de Renda e outras medidas de incentivo ao setor produtivo, o governo já abriu mão de R$ 
8,9 bilhões de receitas dos dois impostos que formam a base de cálculo do FPM.

No cálculo realizado pela CNM já está computado o aumento anunciado no fi nal do mês passado 
(30/03/2009), que passa a valer a partir de maio e renderá R$ 516 milhões a mais aos cofres públicos em todo 
o resto do ano de 2009. Não fosse essa pequena compensação, as perdas seriam maiores ainda. A correção 
da tabela de IR, por exemplo, produzirá perda de R$ 5 bilhões, enquanto a redução de IPI de automóveis, R$ 
2,6 bilhões no total (ver Tabela 1).

Como o IPI e o IR são compartilhados com Estados e Municípios, além dos fundos regionais, a perda 
efetiva que o governo federal tem com as desonerações que concedeu é de apenas R$ 4,1 bilhões. Os R$ 4,8 
bilhões restantes serão perdidos por Estados e Municípios, entre repasses para o FPM, FPE, FPEX e fundos 
regionais.

35  Estudo realizado em março de 2009.

7
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Tabela 1 – Efeitos das desonerações tributárias nas receitas da União e no FPM (R$ milhão)

O valor do FPM líquido creditado nos cofres municipais no primeiro trimestre caiu de R$ 10,3 bilhões 
em 2008 para R$ 9,4 bilhões em 2009. Isso em valores reais, ou seja, equalizando todos os repasses men-
sais pela infl ação acumulada até março deste ano. Dividindo um valor pelo outro, verifi ca-se que houve uma 
queda real de 8,5%.

Dessa queda de 8,5%, 6,5% pode ser atribuído à crise e 1,9% à ampliação do porcentual de retenção 
do Fundeb, que passou de 18,33% em 2008 para 20% em 2009. Ou seja, mesmo que nada tivesse ocorrido 
de anormal na economia, o FPM cairia 1,9% por causa do Fundeb.

Tabela 2 – Valores do FPM do 1o trimestre de 2008 e 2009 (R$ milhão)

Em todo o país, a redução do FPM é igual para todos os Municípios, mas isso não signifi ca que o 
impacto seja o mesmo para todos. Em São Paulo, o FPM representa apenas 8,5% da receita corrente dos 
Municípios, mas no Piauí e na Paraíba o Fundo representa mais de 39% dos recursos que entram nos cofres 
municipais. Na tabela a seguir é apresentada a proporção que o FPM representa em média, por Estado, da 
receita corrente dos Municípios.
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Tabela 3 – Porcentual do FPM e ICMS em relação à Receita Corrente em 2007

No caso do ICMS, ao contrário do FPM, a queda de receita é diferente em todos os Estados, sendo 
mais aguda nas regiões mais atingidas pela redução no nível de comércio. Estes são exatamente os Muni-
cípios em que a participação do ICMS na receita corrente é maior que a do FPM. Em conjunto, essas duas 
transferências representam, na média nacional, 40% das receitas municipais. 

Em Minas Gerais, por exemplo, os Municípios sofreram uma redução de aproximadamente 12,5% nas 
transferências estaduais no mês de fevereiro de 2009, enquanto em Alagoas houve recuo de apenas 0,5%. 
Os dados de março ainda não estão disponíveis. A partir de dados de 60% dos Estados do país (ver Tabela 4), 
vê-se que no 1o bimestre de 2009 a arrecadação de ICMS caiu, em termos reais, 4,6% em relação ao mesmo 
período do ano passado, sendo que essa queda se concentrou em fevereiro. 



90        Estudos Técnicos CNM – Volume 2

Tabela 4 – Comparativo da arrecadação do ICMS entre
os 1o bimestres de 2008 e 2009 – valores reais (R$ milhão)

A situação dos Municípios só não é pior porque, pelos dados disponíveis, as receitas de IPTU e ISS em 
geral ainda não foram atingidas pela crise. Em Belo Horizonte, por exemplo, a receita cresceu 8,5% em valores 
nominais de 2008 para 2009, enquanto o ISS avançou 6,4%, próximo ao aumento da infl ação.

No caso do IPTU, é natural que haja esse comportamento, pois o imposto depende de uma tabela 
de valores venais da prefeitura. O risco que existe, entretanto, é que uma crise mais prolongada provoque a 
inadimplência dos contribuintes, como está ocorrendo com os demais impostos – a arrecadação está caindo 
não apenas porque as vendas caíram, mas porque os empresários estão fazendo caixa com o dinheiro que 
precisariam destinar ao pagamento de alguns tributos (é mais barato e fácil pagar multa tributária do que obter 
empréstimo bancário).

A grande incógnita é o que vai acontecer até o fi nal do ano. Será que a queda de FPM e ICMS vai se 
manter ou é possível que haja uma reversão até o segundo semestre? O relatório de programação divulgado 
pelo Ministério do Planejamento indica que a receita de FPM inclusive aumentaria de R$ 42,1 bilhões em 2008 
para R$ 42,8 bilhões em 2009. A queda anunciada de 9,1% se refere ao valor fi ctício de FPM que previa o 
Orçamento: R$ 57,8 bilhões. Mas a programação prevê aumento de 2008 para 2009, o que é uma hipótese 
muito otimista pela situação atual.
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Tabela 5 – Comparativo da reprogramação da arrecadação federal

Para a CNM, o otimismo da estimativa do governo federal é baseado em expectativas irrealistas sobre 
o desempenho da economia em 2009, principalmente na projeção de 2% de crescimento econômico. O PIB do 
4o trimestre de 2008 já demonstrou o grau de desaceleração econômica que o país enfrenta e não há nenhuma 
razão para se esperar que o primeiro trimestre desse ano tenha tido um resultado melhor. Basta olhar para a 
arrecadação sobre a atividade econômica e o desempenho da indústria nesse período. Seria necessária uma 
recuperação heróica da atividade econômica no segundo semestre para que se fechasse 2009 com 2% de 
crescimento do PIB. 

Como será apresentada na seção seguinte, a expectativa é de que haja uma queda no FPM em re-
lação a 2008, mesmo em termos nominais. A projeção é de que o FPM não passará, com os atuais critérios 
de arrecadação e repasse, de R$ 49,7 bilhões. Esse valor já considera as desonerações concedidas pelo 
governo federal. A redução nominal será de 2,3% em relação a 2008. Se se levar em conta a meta de infl ação 
do governo para 2009 de 4,5%, a queda real será de 6,8%. Só a queda em si não representa toda a perda 
causada pela crise, uma vez que essa interrompeu um contínuo e vigoroso crescimento do FPM. Consideran-
do que nos últimos cinco anos o Fundo apresentou um crescimento real médio de 10% ao ano, na verdade a 
crise signifi cou uma perda para as prefeituras dessa receita de 16,8%. 

1. Comportamento da Série Histórica do FPM

Desde 2003, o FPM (IR + IPI) tem crescido a uma taxa média de 10% ao ano, em termos reais, en-
quanto a carga tributária total do País apresentou, no mesmo período, um crescimento médio de 8,6%. Com 
esse desempenho, o FPM foi se consolidando como a principal fonte de recurso para grande parte das prefei-
turas do País. Como se pode ver na Tabela 3, em 18 Estados, na média, o FPM é a receita mais signifi cativa. 
Para facilitar a comparação dos montantes ao longo dos períodos, serão relatados sempre os valores brutos 
do Fundo, ou seja, incluindo retenção do Fundeb. Isso porque ocorreram, nos últimos anos, consecutivos au-
mentos no porcentual de retenção do Fundeb, de forma que, no caso de comparar os valores líquidos teria de 
ser separado o que foi o real crescimento do Fundo daquilo que é causado pelo aumento da retenção. Tam-
bém serão relatados sempre os valores corrigidos para março de 2009 pelo IPCA. Veja os montantes anuais 
na tabela a seguir. 

Tabela 6 – Montantes anuais do FPM incluindo
retenção do Fundeb, em valores de março de 2009
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Com o aprofundamento da crise fi nanceira mundial a partir de outubro de 2008, não demorou para 
que o crescimento apresentado na tabela anterior sofresse uma interrupção. Observando a evolução da série 
mensal de repasses em termos anualizados, ou seja, pelos valores acumulados nos últimos 12 meses, vê-se 
que a partir de dezembro do ano passado o FPM inaugurou uma trajetória de queda, depois de seis anos de 
plena expansão. 

Figura 1 – Evolução do FPM mês a mês em termos anualizados

O pior resultado observado até o momento ocorreu no atual mês de março, quando se verifi cou uma 
queda de 14,6% em relação ao ano passado. Veja comparativo a seguir.

Figura 2 – Evolução do FPM em março de cada ano

Fechado o mês de março, com o último repasse transferido na segunda-feira (30/3/2009), pode-se 
realizar um balanço de como se comportou o 1o trimestre de 2009 dentro do contexto de aprofundamento 
da crise no país. Como apresentado na tabela seguinte, a queda nesta receita foi se ampliando ao longo do 
trimestre. Sempre em comparação ao mesmo período do ano anterior, em janeiro a redução real foi de 0,9%, 
em fevereiro aumentou para 5,1% e fi nalmente em março foi de 14,6%. No acumulado do trimestre, a queda 
foi de 6,5%, ou seja, a perda em relação a 2008 já chegou a R$ 823 milhões sem se considerar o mês de 
dezembro de 2008. 
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Tabela 7 – Montantes mensais e do 1o trimestre do FPM bruto, em valores de março de 2009

Tomando por base o crescimento médio do repasse nos 1o trimestres dos últimos quatro anos, estima-
se que a perda das prefeituras só neste trimestre, em razão da crise, seja da ordem de R$ 3,1 bilhões. Veja 
evolução a seguir.

Figura 3 – Evolução do FPM dos 1o trimestres

2. Comportamento Sazonal do FPM

O FPM, bem como a maioria das receitas tributárias do País, não apresenta uma distribuição uniforme 
ao longo do ano. Nesta seção, a missão é estimar qual será a arrecadação dos impostos que compõem o bolo 
do FPM, defi nir qual o padrão sazonal deste Fundo, bem como utilizar estas estimativas para realizar uma 
projeção dessa receita para os próximos três trimestres do ano.

Tem-se por começo uma investigação do padrão estacional do FPM. Ao representar os montantes 
mensais, de janeiro de 2003 a dezembro de 2008, no gráfi co a seguir, vê-se que existe um padrão de variação 
razoavelmente defi nido dentro do intervalo de cada ano. Foram considerados valores corrigidos e excluídos 
repasses extras e repasses de dezembro relativos ao 1% do IPI e IR. As linhas verticais delimitam os intervalos 
anuais, e a linha de tendência da série evidencia o crescimento desta receita neste período. É exatamente 
essa tendência que precisa ser eliminada para isolar o padrão de variação dentro de cada ano.
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Figura 4 – Distribuição dos repasses mensais em valores de março 2009

2.1 Comportamento dos Índices Estacionais

A eliminação da tendência da série temporal do FPM, observada no gráfi co anterior, foi realizada por 
meio do cálculo dos índices estacionais.36 Essas estatísticas são capazes de isolar apenas o efeito de variação 
cíclica e o efeito devido à sazonalidade. No gráfi co a seguir são apresentados o resultado. Veja que sem a 
tendência fi ca mais evidente o padrão de comportamento em cada ano. 

Figura 5 – Representação dos índices estacionais do FPM

36  Para determinar o padrão de variação estacional da série temporal do FPM, utiliza-se o método da média geométrica móvel centralizada. Estes resultados foram comparados com os 
obtidos também pelo método da média aritmética móvel centralizada, apresentando resultados muito próximos, sem distinções signifi cativas. Para mais detalhes, ver: HOFFMAN, Rodolfo. Estatística 
para Economistas, 3ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson.
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2.2 Comportamento dos Índices Sazonais 

Por fi m, a partir de uma média normalizada e ajustada por um fator de correção dos índices estacio-
nais apresentados anteriormente, chega-se ao comportamento sazonal padrão do FPM, que é descrito pelos 
chamados índices sazonais. A representação gráfi ca destes índices é realizada a seguir. 

Pelo padrão sazonal dos últimos anos, cerca de 50% da receita anual com FPM se concentra no 1o se-
mestre. Lembre que são considerados apenas os repasses regulares, ou seja, não é levado em conta o adicio-
nal de 1% pago em dezembro. No ano de 2009, deve-se esperar um comportamento um pouco diferente, com 
maior receita realizada no segundo semestre. Isso por dois motivos: primeiro, pela isenção de IPI concentrada 
no primeiro semestre (desde que não ocorra nova prorrogação); segundo, porque no 2o semestre espera-se 
um melhor desempenho da economia. Veja no gráfi co que mesmo sem o 1% dezembro é o mês com maior 
receita, seguido por maio e janeiro. Julho recebe o menor repasse, uma decorrência das restituições de IR 
que se concentram neste período.

Figura 6: Comportamento sazonal do FPM

3. Reestimativa do Bolo do FPM de 2009

Em dezembro do ano passado (2008), a CNM divulgou um extenso estudo sobre o possível impacto 
da crise mundial nas fi nanças públicas. Na ocasião, foram projetados três diferentes cenários; infelizmente 
mesmo o mais pessimista, que seguiu parâmetros do mercado, já se mostra hoje irrealista. Por essa razão, 
foi reprojetada no presente trabalho a arrecadação dos impostos que compõem o bolo do FPM, utilizando 
novas expectativas de parâmetros econômicos. Foi considerado um crescimento real de economia em 2009 
de 2%, uma queda real da produção industrial de 2%, uma queda real no lucro das empresas de 5% e uma 
expansão nominal da massa salarial de 6% (expectativa do governo). O ajuste representa uma redução 
de 2,06% em relação ao projetado em dezembro, o que signifi ca uma arrecadação dessas receitas 1,75% 
menor que 2008 em termos nominais. Considerando que a meta de infl ação de 4,5% se realize, em termos 
reais a queda será de 6,25%. 

Tabela 8
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4. Projeção do FPM de 2009 pela Sazonalidade Estimada

Dada a estimativa de R$ 50,013 milhões para o FPM durante todo o ano de 2009, considerando a 
sazonalidade calculada anteriormente, considerando a concentração do pacote de desoneração do IPI no 1o 
semestre e considerando o adicional de 1% a ser repassado em dezembro, a projeção do FPM para os demais 
trimestres do ano de 2009 são as seguintes: 

Tabela 9

O valor previsto pelo modelo para o 1o trimestre se mostrou muito próximo do efetivamente realizado, 
com um erro de apenas R$ 7 milhões, ou seja, um erro de 0,05%.

5. Estimativa de Perdas por Coefi ciente de FPM

Com base nas quedas de arrecadação do FPM neste primeiro trimestre de 2009 foram calculadas as 
perdas por Estado e por coefi ciente. Confi ra na tabela a seguir o valor de cinco coefi cientes.

Tabela 10
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Tabela 11

Tabela 12
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Tabela 13
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS37

A situação fi nanceira dos Municípios pode ser avaliada por pelo menos dois enfoques distintos: um de 
curto prazo e outro de médio e longo prazo. No de curto prazo, o conceito utilizado para mensurar a solvência 
fi nanceira é a sufi ciência de caixa: a diferença entre os ativos fi nanceiros disponíveis em caixa e as obrigações 
fi nanceiras assumidas (principalmente restos a pagar). Quando os valores em caixa superam as obrigações, o 
Município apresenta sufi ciência de caixa; do contrário, apresenta insufi ciência de caixa. No longo prazo, deve-
se avaliar a situação fi nanceira pelo grau de endividamento, o que é feito pela comparação entre a Dívida Con-
solidada Líquida – DCL e a receita líquida. A DCL é constituída pelos compromissos de pagamento referentes 
às operações de crédito e outras dívidas bancárias, além dos restos a pagar processados. 

Comparando esses indicadores entre os anos de 2002 e 2007, vê-se uma expressiva melhora da si-
tuação fi nanceira dos Municípios: o saldo das disponibilidades, que em 2000 apresentava-se em situação de 
insufi ciência de caixa, em 2002 já era sufi ciente e daí em diante só cresceu, sendo que, entre 2002 e 2007, o 
grau de endividamento agregado também caiu. Esse diagnóstico foi feito a partir de dados do Finbra, um arqui-
vo disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN com os balanços orçamentários e patrimoniais 
de mais de 90% dos Municípios. 

1. Sufi ciência de Caixa

A sufi ciência de caixa mede a capacidade de os recursos em caixa cobrirem principalmente os restos 
a pagar processados e não processados das prefeituras. Ao analisar este indicador, verifi ca-se que, no ano 
de 2007, apenas 33,5% dos Municípios eram devedores, ou seja, não dispunham de recursos em caixa para 
liquidar o total de restos a pagar. Uma melhora expressiva em relação a 2002, ano em que as prefeituras nesta 
situação representavam 50% do total. Em valores nominais, o total de disponibilidade somava o montante de 
R$ 1,370 milhão, que passou em 2007 para R$ 14,693 milhões.

A sufi ciência de caixa é calculada pela diferença entre o ativo fi nanceiro disponível e o total de restos 
a pagar. Comparando esse valor com a Receita Corrente Líquida – RCL, tem-se um indicador da capacidade 
de solvência, ou seja, capacidade de cumprimento das obrigações assumidas no curto prazo.

Na tabela seguinte, vê-se a quantidade de Municípios que apresentaram saldo negativo nos anos 
de 2002 e 2007, por Unidade da Federação. Em 2002, o Estado com o maior porcentual de Municípios com 
saldo negativo (ou seja, insufi ciência de caixa) foi Sergipe (89%); já em 2007, Roraima apresentou o pior 
resultado (76,9%).

37  Estudo realizado em abril de 2009.
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O menor porcentual de saldo negativo (e, portanto, maior porcentual de Municípios com saldo positivo) 
é encontrado em Amapá em 2002 (9,1%) e no Rio Grande do Sul em 2007 (5,7%). No Rio Grande do Sul, a 
melhoria é expressiva se comparado ao quadro de 2002, quando 23,11% dos Municípios tinham saldo nega-
tivo. Em São Paulo, o porcentual de insufi ciência de caixa caiu de 51,1% em 2002 para 29,7% em 2007. Em 
Minas, esse mesmo índice foi reduzido de 60,8% para 34,9%.

Tabela 1

Quanto às capitais, enquanto em 2002 havia 14 cidades com insufi ciência de caixa, em 2007 eram 
apenas oito. As duas com maior saldo negativo em 2007 foram Belo Horizonte e Salvador. Comparando a sufi -
ciência de caixa com a RCL, nota-se que o alto risco de insolvência observado em algumas capitais no ano de 
2002 não é mais verifi cado em 2007. Se for defi nido que cidades com saldo negativo em sufi ciência de caixa 
acima de 25% da RCL terão problemas para honrar seus compromissos, será verifi cado que Belo Horizonte 
e Boa Vista, em 2002, superavam este limite; no entanto, agora, em 2007, apresentaram um porcentual de 
16,3% e de 6,7% da RCL, respectivamente. Os menos solventes por este conceito em 2007 são Salvador, com 
saldo negativo de 20,5% de sua RCL, e Belo Horizonte, com 16,3%.
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Tabela 2

Em termos agregados, as disponibilidades do ativo das prefeituras somavam no fi nal de 2007 cerca de 
R$ 40,9 bilhões, enquanto as obrigações fi nanceiras (essencialmente restos a pagar) perfaziam a cifra de R$ 
27,1 bilhões – situação oposta a de 2000, por exemplo, quando o volume de restos a pagar superava o das 
disponibilidades. Ou seja, em apenas cinco anos, houve uma mudança profunda na situação fi nanceira dos 
Municípios, que refl ete não apenas os avanços institucionais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
mas principalmente a conjuntura favorável das receitas.

2. Dívida Consolidada Líquida – DCL

Este conceito mede o grau de endividamento de longo prazo em que as prefeituras se encontram.
É calculado somando-se as operações de crédito internas e externas de curto e longo prazos, com as obri-
gações legais, tributárias e de longo prazo, com os restos a pagar processados e os precatórios e subtraindo 
deste total a soma do ativo fi nanceiro disponível, dos créditos a receber e dos empréstimos e fi nanciamentos 
concedidos. Com esse indicador aplicado aos dados de 2007 das fi nanças municipais tem-se que, no Brasil, 
em 2007, dos 5.234 Municípios presentes no Finbra, somente 17 tinham suas DCL acima do permitido pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 1,2 vezes a sua Receita Corrente Líquida (RCL). Quase metade 
dos Municípios não possui dívidas e ainda é credor (DCL negativa). Veja na tabela a seguir que a maioria dos 
Municípios se concentra abaixo dos 25% da RCL. Apenas 2% apresentavam DCL acima de 50% em 2007.
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Tabela 3

Comparando os resultados para as capitais, vê-se que São Paulo, em 2007, tem o maior montante de 
DCL em relação à sua RCL (199%), por possuir a maior dívida de longo prazo do país. Seguido por Salvador 
(81%), Rio de Janeiro (45%) e Belo Horizonte (44%). Macapá novamente, neste indicador, se destaca por 
possuir um saldo credor de (25%) de sua RCL, seguido por Vitória (22%) e Palmas (20%). Veja tabela a seguir. 

Tabela 4

A seguir, será apresentada a relação dos 17 Municípios que, em 2007, apresentaram uma DCL maior 
que 120% de sua RCL, segundo os dados do Finbra da Secretaria do Tesouro Nacional.
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Tabela 5

3. Análise Jurídica sobre o Descuprimento da Lei de Resposanbilidade Fiscal

Penalidades previstas na Lei no 10.028/2000

Descumprimento de Obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1- Ordenar, autorizar ou realizar operaqção de crédito, interno ou externo, com inobservância de 
limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em Resolução do Senado Federal.

Reclusão, de 1 ( um) a 2 ( dois) anos. Art. 359-A do Código Penal.

2- Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previa-
mente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei.

Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. Art. 359-B do Código Penal.

3- Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano 
do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício fi nanceiro 
ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida sufi ciente 
de disponibilidade de caixa.

Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Art. 359-C do Código Penal.



104        Estudos Técnicos CNM – Volume 2

4- Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pa-
gar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

Detenção, de 6 (seis) meses a 2 ( dois) anos. Art. 359-F do Código Penal.

5- Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em 
lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo estabele-
cido pelo Senado Federal.

Crime de Responsabilidade sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independente-
mente do pronunciamento da Câmara de Vereadores – Dec-Lei no 201/1967.
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ANÁLISE DAS 
TRANSFERÊNCIAS 
VOLUNTÁRIAS (CONVÊNIOS) 
ENTRE UNIÃO E MUNICÍPIOS38 

Introdução

A aceitação dos Municípios em relação aos convênios com a União é uma alternativa de acesso aos 
recursos federais, uma vez que sua participação no bolo tributário é reduzida e insufi ciente para colocar em 
prática suas políticas públicas e obras necessárias. Quanto menores forem os recursos próprios dos Municí-
pios para investimentos, mais sujeitos fi cam à aceitação de verbas federais. 

Maior participação dos Municípios no bolo tributário poderia diminuir sua dependência em relação 
a convênios com a União. Com maior orçamento próprio, poderiam ser realizadas suas próprias obras e 
programas sociais, tornando-se mais autônomos e mais responsáveis, o que geraria uma verdadeira des-
centralização. 

De acordo com o que será relatado, as verbas repassadas pelo governo federal aos Municípios a título 
de transferências voluntárias (convênios) vêm crescendo a cada ano e atingindo altos picos no governo Lula. 
A partir de 2003, tanto a quantidade quanto os valores desses convênios vêm aumentando sistematicamente, 
indicando maior apoio do governo federal aos Municípios. 

Para este estudo, foi realizado o levantamento apenas das transferências voluntárias feitas da União 
para os Municípios, abrangendo um período histórico que vai de 1995 a 2009, com base nas informações 
disponibilizadas no Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União. 

No intuito de analisar a situação dos Municípios em relação às transferências voluntárias da União 
serão apresentados aqui os totais de valores conveniados e liberados por ano e por Estado, mostrando a os-
cilação das transferências neste período de 14 anos e meio. Outras análises serão desenvolvidas no decorrer 
do estudo, que também mostrarão uma comparação entre os convênios realizados nos governos de Fernando 
Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva. 

1. Defi nições de Convênio

De acordo com a Portaria Interministerial no 127/2008, o convênio é um

acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos fi nanceiros de dotações consigna-
das nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um 
lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, 
órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, 

38  Estudo realizado em julho de 2009.
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ou ainda, entidades privadas sem fi ns lucrativos, visando à execução de programa de gover-
no, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 

2. Transferências Voluntárias e Obrigatórias

A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e os Municípios, todos eles autô-
nomos. A Constituição Federal estabelece os tributos que devem ser arrecadados em cada nível de governo, 
assim como determina transferências obrigatórias de recursos da União para Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios. Esse mecanismo de transferência de recursos entre União, Estados e Municípios se caracteriza então 
pelas transferências obrigatórias e pelas voluntárias.

Nas transferências obrigatórias, cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos consti-
tucionais, efetuar as transferências relativas ao rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos aos 
entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. 

Dentre as principais transferências obrigatórias da União para os Estados, o DF e os Municípios pre-
vistas na Constituição, destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE; o 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM; o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos In-
dustrializados – Fpex; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profi ssionais da Educação  – Fundeb; e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

As transferências tributárias obrigatórias diferem das transferências voluntárias. Estas últimas são 
os repasses de recursos públicos realizados por um ente federativo para outro ente federativo por meio do 
instrumento do convênio. É o que dispõe o art. 25 da LRF:

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega 
de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio 
ou assistência fi nanceira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os desti-
nados ao Sistema Único de Saúde (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.)

Essas transferências voluntárias são recursos fi nanceiros que a União repassa aos outros entes da 
federação para que estes realizem obras e executem programas governamentais. Como são repasses que 
não estão previstos em lei, não são obrigatórios, e dependem da realização de um convênio entre o Município 
e o governo federal. 

Os convênios têm duração limitada e exigem contrapartida. Quando o Município envia uma proposta 
de trabalho ao governo para realizar uma obra por meio de um convênio, ele tem que se comprometer a ofe-
recer uma contrapartida, já que o repasse vindo da União não cobre todos os custos das obras. Além disso, o 
Município proponente do projeto sempre tem de arcar com as despesas de pagamento de pessoal, manuten-
ção e administração do projeto. 

Para se realizar a transferência de recursos via convênio, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN 
instituiu o Cadastro Único de Convênios – Cauc, que foi criado pela Instrução Normativa (IN) no 1, de 4 de 
maio de 2001, sucedida pela Instrução Normativa no 1, de 17 de outubro de 2005. O Cauc consiste em um 
subsistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal (Siafi ), 
disponibilizado em rede a todas as unidades do governo federal e, na Internet, no site da Secretaria do Tesouro 
Nacional. Seu objetivo é exclusivamente simplifi car a verifi cação, pelo gestor público, do órgão ou entidade 
concedente, do atendimento, pelos convenentes e entes federativos benefi ciários de transferência voluntária 
de recursos da União, das exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e legislação aplicável.

As informações pertinentes aos itens que compõem o Cauc resultam do traslado, via interação infor-
matizada, dos registros mantidos, por força de legislação específi ca, nos bancos de dados ou sistemas dos 
órgãos ou entidades federais certifi cadores e/ou responsáveis pelo controle e acompanhamento da respectiva 
informação acerca da situação dos diversos entes federados e convenentes quanto à sua regularidade nas 
obrigações legais perante os referidos órgãos ou entidades. O subsistema Cauc, portanto, apenas copia essas 
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informações e as consolida em um só lugar, justamente para facilitar a tarefa dos gestores governamentais de 
verifi cação das documentações comprobatórias exigidas no momento da formalização de um convênio, com 
subsequente recebimento de recursos públicos.

Além da consulta ao Cauc, existe uma série de documentos exigidos para a realização de convênios 
com os Municípios. Ou seja, se o Município precisa de verbas para construir uma escola e deseja realizar um 
convênio com o governo federal para essa tarefa, ele deve apresentar, com o projeto de construção da escola, 
uma quantidade de documentos, comprovando sua situação fi scal e técnica.

Se o Município não estiver regularizado perante algum desses órgãos, estará impedido de construir 
sua escola com essa verba complementar do governo federal. 

A situação atual dos Municípios brasileiros em relação ao Cauc demonstra que existiam, na primeira 
semana de junho de 2009, 3.273 (58,8%) deles com algum apontamento registrado.

O item da Certidão Negativa de Débito (INSS), que comprova a regularidade do Município com a Pre-
vidência Social, é o que tem o maior número de apontamentos – 1.740 (31,3%) do total, demonstrando que o 
problema da previdência atinge boa quantidade de Municípios em todas as regiões do país.

Outro item que apresenta muitos apontamentos versa sobre a prestação de contas dos próprios con-
vênios, com 1.167 (21%) das cidades com problemas.

Tabela 1

Distribuindo estes Municípios com algum apontamento por Estado da Federação, tem-se que todos 
os Municípios de Roraima estão com pendências atualmente, ou seja, impedidos de celebrar convênios. Em 
segundo, vem o Pará, com 93% de seus Municípios também com algum tipo de pendência. Mato Grosso do 
Sul e Rondônia são os Estados que possuem a menor proporção de Municípios com problemas no Cauc. 
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Tabela 2

A consolidação do Cauc desta primeira semana de junho evidencia um problema recorrente dos Mu-
nicípios brasileiros que é a Previdência Social, como se verifi ca na tabela a seguir, a qual mostra 1.740 Muni-
cípios com apontamentos relativos à CND (INSS) e 821 com apontamentos na CRP. Ainda pode-se constatar 
que 438 destes estão com apontamentos nos dois itens.
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Tabela 3

 Concluindo este subcapítulo sobre o Cauc, vê-se que os dados extraídos do site da Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN de junho de 2009 indicam que 58,8% dos Municípios estão impedidos de celebrar 
convênios e receber transferências voluntárias da União, em virtude de apontamentos no Cauc. Mas, ao ana-
lisar os convênios celebrados, que estão disponibilizados no Portal da Transparência dos Recursos Federais, 
vê-se que a maioria dos Municípios celebra convênios.

3. Novo Portal de Convênios – Siconv

 O governo federal instituiu o portal de convênios no endereço www.convenios.gov.br, um website que 
centraliza os principais convênios que a União disponibiliza aos Municípios. Este portal está sob um sistema 
chamado de Siconv, que traz a seguinte defi nição sobre convênios: 

Convênios são acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência 
de recursos fi nanceiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração 
pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pú-
blica estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fi ns 
lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, 
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 
cooperação.” (Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007).

O Portal de Convênios foi criado em busca de maior transparência dos repasses de recursos públicos 
da União para Estados, Municípios e organizações não governamentais. Esse Portal deve ser utilizado para 
todos os atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e prestação de 
contas de convênios e contratos de repasse fi rmados com recursos voluntários da União.
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Esse mecanismo deveria ter começado a funcionar em setembro de 2008, mas alguns impasses 
políticos têm difi cultado a implantação defi nitiva do portal, que funcionaria como um sistema de controle dos 
convênios. Muitos Municípios pesquisados ainda não conhecem esse novo mecanismo e ainda não estão 
cadastrados. 

Por tratar-se de uma inovação recente, o Siconv ainda não foi utilizado por grande parte dos Municí-
pios para o envio de novas propostas. Aqueles que já ouviram falar do sistema dizem sentir falta de maiores 
orientações sobre a forma de utilização do portal, principalmente no momento da prestação de contas. Tam-
bém encontram difi culdade para entrar em contato com técnicos responsáveis por dar orientações. 

4. Análise das Transferências Voluntárias entre União e Municípios

4.1 Totais Conveniados e Liberados no Período de 1995 A 2009

A Tabela 1 traz uma visão geral do total de convênios realizados entre União e Municípios de 1995 a 
maio de 2009. Nesse período de 14 anos e meio, foi conveniado o valor total de R$ 45,6 bilhões (sem corre-
ção monetária). Desse valor, foi liberado até hoje R$ 31,7 bilhões. 

O que se vê é um aumento das transferências voluntárias no decorrer dos anos, principalmente após 
o início do governo atual (2003). 

Chamam atenção os convênios realizados em 2007, já que confi guram o maior montante fi nanceiro 
conveniado em todo o período analisado (R$ 10,2 bilhões). No entanto, esses altos investimentos, em 2007, 
estão acompanhados de uma liberação de recursos relativamente baixa (R$ 4,7 bilhões), o equivalente a 46% 
do total conveniado. O fato de ter sido liberado menos da metade desses valores conveniados, em 2007, pode 
ser um indicador de que tais convênios continuam em andamento, pois são relativamente recentes. 

Tabela 4

Ano Total Conveniado Liberado

1995 46.198.493,41 839.507,59
1996 992.663.164,68 720.263.345,80
1997 1.414.291.439,80 661.328.043,23
1998 1.846.889.101,09 1.864.938.860,36
1999 1.037.540.555,38 791.791.825,80
2000 2.183.760.244,59 1.532.982.245,81
2001 3.518.463.295,07 2.100.308.044,32
2002 2.638.480.624,68 3.067.052.286,83
2003 1.602.596.452,21 1.213.131.419,53
2004 2.713.011.240,68 2.044.971.164,29
2005 4.584.987.101,11 2.007.615.756,73
2006 5.715.651.178,88 4.487.904.184,42
2007 10.290.840.078,78 4.749.735.205,26
2008 6.732.352.714,72 6.130.522.380,21
2009 290.319.406,97 340.589.827,97
Total 45.608.045.092,05 31.713.974.098,15
FHC 15.234.684.877,50 11.951.796.071,68
Lula 30.327.161.721,14 19.761.338.518,88

Fonte: Portal da Transparência – Controladoria-Geral da União
Consolidação e tabelas: Confederação Nacional de Municípios – CNM
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4.2 Contrapartidas dos Municípios

O crescimento de convênios celebrados implica maiores contrapartidas fi nanceiras a serem dadas 
pelos Municípios, o que pode desregular as fi nanças públicas municipais. Além disso, existe uma série de ou-
tros gastos diretos e indiretos que não são mensurados e que pesam demasiadamente aos cofres municipais. 

Como se pode ver na tabela a seguir, que apresenta os valores conveniados e as contrapartidas assu-
midas pelos Municípios, as contrapartidas estão aumentando no decorrer do período, atingindo um pico de R$ 
2,8 bilhões em 2007 (25% do total conveniado). Outro ano que apresentou alta porcentagem de contrapartidas 
municipais foi o de 1999 (27%). 

Do total conveniado nestes 14 anos e meio, 16% do valor foi oferecido pelos Municípios como contra-
partida (R$ 10 bilhões). 

Tabela 5

Ano Convênio Contrapartida % 
Contrapartida

1995 110.350.556,47 6.697.840,68 6%

1996 2.281.790.301,59 226.670.875,34 10%

1997 2.955.338.230,43 303.605.478,87 10%

1998 3.803.387.076,56 402.123.085,54 11%

1999 1.968.843.043,41 533.659.924,75 27%
2000 3.996.224.930,49 683.191.637,02 17%

2001 5.896.851.472,36 850.022.176,44 14%

2002 4.085.630.735,95 519.553.422,90 13%

2003 2.147.299.600,36 351.334.444,73 16%

2004 3.473.938.411,80 576.369.106,06 17%

2005 5.428.731.477,95 787.435.466,08 15%

2006 6.691.180.896,67 1.119.013.430,65 17%

2007 11.345.620.289,02 2.842.654.942,04 25%
2008 7.031.129.764,05 772.171.075,14 11%

2009 296.497.385,42 51.201.755,16 17%

Total 61.512.814.172,52 10.025.704.661,39 16%
FHC 27.135.365.391,14 3.870.161.045,59 14%
Lula 34.267.098.224,91 6.148.845.775,12 18%

* Valores corrigidos

4.3 O Avanço dos Valores Conveniados

As transferências voluntárias da União para os Municípios cresceram a partir de 1996, no segundo 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso, época em que começam a passar de R$ 1 bilhão ao ano.
Em 1995, tais investimentos eram bem reduzidos, pouco passando de R$ 100 milhões ao ano. 

Entre 2005 e 2008, os valores conveniados assumem um ritmo de crescimento ainda maior, passan-
do de R$ 5 bilhões/ano. O pico de investimentos foi no ano de 2007, como já dito anteriormente, alcançando
R$ 11,3 bilhões. 
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No Gráfi co 1, observa-se que houve uma linha ascendente em investimentos nos Municípios a 
partir do início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, caracterizando uma tendência do atual governo 
em transferir recursos aos Municípios e descentralizar a responsabilidade pela execução de seus diversos 
programas sociais. 

Gráfi co 1

 

5. Comparações de valores conveniados e liberados entre os governos Lula e FHC

Durante o governo FHC foi conveniado um valor total de R$ 27,1 bilhões, sendo 77% desse valor efe-
tivamente liberado. 

No governo Lula foi conveniado, até agora, um valor total de R$ 34,2 bilhões, sendo liberado até hoje 
64% desse valor. 

No caso do governo Lula, essa análise sobre a liberação de recursos fi ca um pouco prejudicada, pois 
convênios realizados em anos recentes podem ainda estar em andamento, ocasionando a não-liberação total 
dos recursos conveniados. 

Gráfi co 2
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6. Convênios por Região e por Governo

Em ambos os governos, há uma distribuição desigual de convênios entre as regiões do país. Percebe-
se, também, que o Nordeste é a região mais benefi ciada, em ambos os períodos, e que os investimentos nas 
regiões Sul e Sudeste subiram bastante no governo Lula. 

Gráfi co 3

7. Análises por Estados 

A distribuição estadual dos convênios mostra que os maiores Estados da Federação são os que ne-
gociaram valores mais altos de convênios no período analisado, em razão da maior quantidade de Municípios 
que possuem.

O que chama atenção são os elevados valores conveniados com o Estado de São Paulo durante 
o governo Lula, que está 60% maior que o período anterior e ultrapassa largamente todos os Estados 
do país, inclusive Minas Gerais – o Estado que possui a maior quantidade de Municípios. Quando se ve-
rifi ca o total conveniado no período todo – 1995 a 2009 –, São Paulo fi ca com um valor disparado de
R$ 7 bilhões de conveniados. 

Tabela 6
Totais de valores conveniados por Estado nos dois períodos de governo

UF 1995 FHC Lula Total

AC 148.169,49 393.303.922,02 313.393.244,38 706.845.335,89

AL 1.119.610,11 838.092.223,67 995.370.118,44 1.834.581.952,23

AM 1.508.841,41 575.242.973,44 476.581.731,34 1.053.333.546,19

AP 68.064,88 361.244.513,24 275.919.339,23 637.231.917,36

BA 9.121.251,58 2.048.845.974,21 1.911.141.658,27 3.969.108.884,06

CE 2.819.398,86 1.523.701.612,66 2.240.333.787,31 3.766.854.798,83

DF 0,00 0,00 512.414,62 512.414,62

ES 3.111.105,72 645.543.743,06 625.263.091,02 1.273.917.939,80

GO 1.216.975,97 1.139.774.259,42 1.352.192.778,99 2.493.184.014,39

MA 5.851.855,91 983.953.396,36 1.391.887.306,27 2.381.692.558,54

MG 6.416.833,48 2.359.927.760,56 2.974.591.371,86 5.340.935.965,89

MS 1.412.716,49 777.055.922,31 813.396.350,52 1.591.864.989,32

MT 6.108.358,06 1.324.095.464,21 1.419.967.278,80 2.750.171.101,07
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PA 3.821.703,64 1.199.006.232,05 1.134.659.399,96 2.337.487.335,64

PB 3.403.230,58 934.158.067,49 1.312.515.048,46 2.250.076.346,54

PE 8.369.943,49 1.470.035.514,20 1.544.606.110,98 3.023.011.568,67

PI 5.789.898,35 855.963.963,12 686.834.883,58 1.548.588.745,05

PR 3.256.168,38 1.206.956.332,11 1.752.310.152,99 2.962.522.653,48

RJ 10.380.664,96 1.373.511.323,74 2.220.170.354,14 3.604.062.342,84

RN 4.640.627,62 828.283.458,11 866.537.291,47 1.699.461.377,19

RO 590.990,00 714.817.101,57 776.101.585,86 1.491.509.677,43

RR 61.809,09 628.132.222,16 724.419.367,73 1.352.613.398,98

RS 6.922.729,43 963.219.475,49 1.683.010.828,56 2.653.153.033,48

SC 6.153.850,28 931.750.071,17 958.596.101,78 1.896.500.023,23

SE 1.061.927,73 370.184.775,09 453.828.638,96 825.075.341,78

SP 14.086.232,77 2.216.706.222,85 4.779.421.802,01 7.010.214.257,64

TO 2.907.598,20 471.858.866,83 583.536.187,35 1.058.302.652,38

Total 110.350.556,47 27.135.365.391,14 34.267.098.224,91 61.512.814.172,52

8. Os Valores conveniados per capita por Estado
 
Dividindo o valor conveniado pelo total da população do Estado, nota-se que esse quadro se inverte. 

São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais são os Estados que receberam os menores 
valores per capita do período, variando de R$ 170 a R$ 269 reais. 

Já os Estados do Norte e Nordeste apresentam altos valores per capita, chegando a R$ 1.039, no 
Amapá; a R$ 998, em Rondônia; e R$ 929, no Mato Grosso. 

Tabela 7

UF Conveniado Liberado Pop 2008 Per Capita

DF 512.414,62 510.902,71 2.557.158 0,20

SP 7.010.214.257,64 4.847.025.067,27 41.011.635 170,93

RJ 3.604.062.342,84 2.421.969.576,83 15.872.362 227,07

RS 2.652.956.695,61 1.945.813.906,03 10.855.214 244,39

MG 5.340.935.965,89 3.781.170.633,26 19.850.072 269,06

BA 3.969.108.884,06 2.847.347.299,59 14.502.575 273,68

PR 2.962.522.653,48 2.198.097.290,19 10.590.169 279,74

SC 1.896.500.023,23 1.321.621.255,15 6.052.587 313,34

AM 1.053.333.546,19 759.360.390,95 3.341.096 315,27

PA 2.337.487.335,64 1.643.664.001,19 7.321.493 319,26

PE 3.023.011.568,67 2.178.304.367,83 8.734.194 346,11

ES 1.273.917.939,80 867.831.150,98 3.453.648 368,86

MA 2.381.692.558,54 1.505.903.137,16 6.305.539 377,71

SE 825.075.341,78 623.024.758,14 1.999.374 412,67
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GO 2.493.184.014,39 1.897.552.130,93 5.844.996 426,55

CE 3.766.854.798,83 2.736.637.301,37 8.450.527 445,75

PI 1.548.588.745,05 1.144.776.538,06 3.119.697 496,39

RN 1.699.461.377,19 1.299.508.906,44 3.106.430 547,08

AL 1.834.581.952,23 1.230.217.494,91 3.127.557 586,59

PB 2.250.076.346,54 1.476.395.656,76 3.742.606 601,21

MS 1.591.864.989,32 1.207.525.194,30 2.336.058 681,43

RR 289.430.731,16 255.589.374,75 412.783 701,17

AC 512.631.469,48 509.168.922,28 680.073 753,79

TO 1.058.302.652,38 789.070.132,27 1.280.509 826,47

MT 2.750.171.101,07 2.055.889.353,72 2.957.732 929,82

RO 1.491.509.677,43 1.066.256.228,71 1.493.566 998,62

AP 637.231.917,36 393.396.486,45 613.164 1.039,25

Total 60.255.221.300,43 43.003.627.458,22 189.612.814,00 12.952,43

* Valores corrigidos

9. Os Municípios com maiores quantidades de convênios

Entre 1995 e 2009, Campo Grande/MS foi o Município que celebrou a maior quantidade de convê-
nios no país (318). Em seguida vem Boa Vista/RR (315) e Porto Velho/RO (305). Veja a seguir a tabela com 
as dez cidades que mais celebraram convênios no país. Nota-se que todas são capitais distribuídas por 
todas as regiões. 

Tabela 8
Posição Qtd. Conv. Município Total Conveniado

1 318 Campo Grande/MS  529.622.002,13 

2 315 Boa Vista/RR  578.021.282,59 

3 305 Porto Velho/RO  267.034.415,54 

4 284 Salvador/BA  472.842.762,37 

5 278 Rio Branco/AC  285.498.783,60 

6 270 Rio de Janeiro/RJ  954.646.989,71 

7 268 Recife/PE  393.097.402,78 

8 264 Belo Horizonte/MG  527.715.262,46 

9 263 Curitiba/PR  252.644.568,60 

10 257 Macapá/AP  171.795.980,22 

10. Municípios com os maiores valores conveniados

Embora São Paulo não esteja na lista dos Municípios que mais celebraram convênios no país no pe-
ríodo analisado, trata-se do Município que conveniou o maior montante fi nanceiro do país, chegando a R$ 1,1 
bilhão. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, que conveniou R$ 954,6 milhões no período. 
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Nova Iguaçu/RJ é o único Município nesta lista que não se trata de uma capital. Com uma população 
de 855.500 habitantes (IBGE/2008), Nova Iguaçu conveniou quantias muito maiores que várias capitais do 
país, fi gurando como o 9o Município no ranking dos maiores montantes fi nanceiros conveniados. 

Tabela 9

Posição Qtde. Conv. Município Total Conveniado

1 202 São Paulo/SP  1.120.777.232,61 

2 270 Rio de Janeiro/RJ  954.646.989,71 

3 315 Boa Vista/RR  578.021.282,59 

4 318 Campo Grande/MS  529.622.002,13 

5 264 Belo Horizonte/MG  527.715.262,46 

6 237 Fortaleza/CE  520.016.506,98 

7 284 Salvador/BA  472.842.762,37 

8 11 Cuiabá/MT  411.138.061,04 

9 212 Nova Iguaçu/RJ  402.842.820,64 

10 242 Goiânia/GO  393.621.375,34 

11. Municípios com maiores valores conveniados que não são capitais

Na tabela a seguir, pode-se ver um ranking de Municípios com maiores valores conveniados dentre 
aqueles que não são capitais. Nova Iguaçu/RJ é seguido por grandes Municípios do Estado de São Paulo: 
Guarulhos e Osasco (Campinas, Diadema e São Vicente também estão neste ranking). 

Além desses, fi guram nesta lista Municípios dos seguintes Estados: RJ, PB, MA, AL, PA, AP, PE, 
GO, PR e MT. 

Tabela 10
Posição Município Qtd. Convênios Conveniado

1 Nova Iguaçu/RJ 212  402.842.820,64 

2 Guarulhos/SP 169  313.332.773,28 

3 Osasco/SP 115  280.564.487,75 

4 Campina Grande/PB 169  270.744.959,74 

5 Campinas/SP 220  255.888.567,62 

6 Arapiraca/AL 194  228.882.295,41 

7 Caxias/MA 112  213.725.319,84 

8 Marabá/PA 145  212.259.052,53 

9 Santana/AP 199  207.008.218,45 

10 Olinda/PE 207  202.985.738,68 

11 Petrolina/PE 161  201.287.051,10 

12 Aparecida de Goiânia/GO 115  196.203.461,81 
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13 Maringá/PR 154  192.210.732,88 

14 Rondonópolis/MT 11  188.654.601,40 

15 Duque de Caxias/RJ 185  187.574.665,99 

16 Santarém/PA 189  165.971.075,58 

17 Paulista/PE 100  156.733.055,37 

18 Diadema/SP 138  147.689.505,24 

19 Ananindeua/PA 119  145.169.847,39 

20 São Vicente/SP 148  139.468.880,00 

12. Análise das Capitais

A tabela seguinte mostra a quantidade e a quantia dos convênios realizados pelas capitais nos governos 
de Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. Observa-se que na Era FHC houve a celebração de 2.822 
convênios com capitais, sendo Boa Vista/RR a capital mais benefi ciada em quantidade de convênios (176). 

No período do governo Lula, até agora, faltando ainda um ano e meio para seu término, foram reali-
zados 2.928 convênios com as capitais, sendo Porto Velho/RO a capital mais benefi ciada em quantidade de 
convênios (174). 

Em uma comparação entre as capitais em todo o período, Campo Grande/MS aparece como a que 
mais realizou convênios no período (318), sendo seguida por Boa Vista/RR (315) e Porto Velho/RO (305).

Quanto aos valores conveniados, temos que, no governo FHC, o Rio de Janeiro foi a capital que con-
veniou as maiores quantias, chegando a um total de R$ 344,2 milhões. Esse governo conveniou um total de 
R$ 3,8 bilhões com as capitais. 

No governo Lula, a capital que conveniou maiores quantias até agora foi São Paulo, chegando a um to-
tal de R$ 885,3 milhões. Esse governo conveniou um total de R$ 5,6 bilhões com as capitais até agora (2.928 
convênios). Ver tabela completa a seguir.



118        Estudos Técnicos CNM – Volume 2

Tabela 11
Capital FHC Lula Total FHC Lula Total

Rio Branco/AC  182.794.136,94  102.704.646,66  285.498.783,60 130 148 278
Maceió/AL  90.634.601,42  199.303.868,17  289.938.469,59 92 96 188
Manaus/AM  88.499.078,42  122.060.103,33  210.559.181,75 77 103 180
Macapá/AP  90.990.464,32  80.805.515,90  171.795.980,22 156 101 257
Salvador/BA  204.309.898,16  266.821.227,85  472.842.762,37 137 146 284
Fortaleza/CE  233.606.382,59  286.410.124,39  520.016.506,98 95 142 237
Brasília/DF  -  512.414,62  512.414,62  5 5
Vitória/ES  57.698.398,10  64.865.327,07  123.598.915,71 63 81 146
Goiânia/GO  222.601.087,23  171.020.288,12  393.621.375,34 140 102 242
São Luís/MA  89.058.001,36  109.979.904,56  200.328.289,56 97 84 182
Belo Horizonte/MG  130.967.733,48  396.652.438,06  527.715.262,46 128 135 264
Campo Grande/MS  327.489.705,71  201.958.415,87  529.622.002,13 171 145 318
Cuiabá/MT  202.236.705,43  208.901.355,61  411.138.061,04 11  11
Belém/PA  103.280.071,69  193.937.782,53  297.217.854,22 125 117 242
João Pessoa/PB  105.840.474,13  177.772.636,56  283.613.110,69 58 94 152
Recife/PE  163.313.421,29  229.688.890,58  393.097.402,78 145 122 268
Teresina/PI  104.324.428,67  120.803.628,09  225.128.056,76 94 62 156
Curitiba/PR  102.030.878,27  150.613.690,33  252.644.568,60 126 137 263
Rio de Janeiro/RJ  344.234.857,50  601.138.391,30  954.646.989,71 127 141 270
Natal/RN  114.510.023,56  185.280.808,01  301.371.544,40 96 107 206
Porto Velho/RO  84.644.866,42  182.389.549,13  267.034.415,54 131 174 305
Boa Vista/RR  279.948.199,98  298.011.273,51  578.021.282,59 176 138 315
Porto Alegre/RS  53.722.201,09  132.699.204,90  187.491.178,72 75 141 217
Florianópolis/SC  101.708.558,08  37.325.901,64  139.211.091,08 120 73 194
Aracaju/SE  101.331.482,00  142.703.881,33  244.035.363,32 100 103 203
São Paulo/SP  235.399.212,53  885.378.020,07  1.120.777.232,61 68 134 202
Palmas/TO  56.509.670,11  96.690.785,52  153.319.319,26 84 97 182

Totais  3.871.684.538,47  5.646.430.073,71  9.534.797.415,64 2.822 2.928 5.767

Nota Técnica

–  Informações sobre convênios retiradas do Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União. 
–  Período analisado: janeiro de 1995 a maio de 2009.
–  Foram selecionados somente os convênios celebrados com as administrações municipais (prefeituras).
–  Foram computados apenas os convênios cuja classifi cação é: 1) concluídos; 2) adimplentes; e 3) inadim-

plência Suspensa. Foram excluídos os arquivados, cancelados, inadimplentes e rescindidos. 
–  Os valores conveniados foram corrigidos com base na data do início do programa.
–  Os valores liberados foram corrigidos pela data média entre a data de início e a data de última liberação. 
–  O índice utilizado é o IPCA do período.
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O AUMENTO DO SALÁRIO 
MÍNIMO E O SEU IMPACTO NAS 
CONTAS MUNICIPAIS39

Introdução

Todos os Municípios brasileiros, a exemplo do que tem ocorrido nos últimos anos, sofrerão o impacto 
do reajuste do salário mínimo em suas contas. Mais do que isso: algumas centenas de prefeituras provavel-
mente estarão na contingência de terem que descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF por causa do 
aumento do salário mínimo de R$ 415,00 para R$ 465,00 (reajuste de 12,05%).

De um lado, tem-se a Constituição Federal, que determina em seu artigo 7o, inciso IV, que é direito de 
todos os trabalhadores receberem salário mínimo determinado pelo governo. De outro lado, a LRF, que limita 
os gastos com pessoal e seus encargos, uma despesa sabidamente expressiva nas contas de qualquer pre-
feitura. O Município, pelo art. 20, inciso III, da LRF, não pode gastar, com o seu pessoal, mais do que 60%40 da 
sua Receita Corrente Líquida – RCL.41

De acordo com as estimativas da área técnica da Confederação Nacional de Municípios – CNM, o nú-
mero de Municípios que compromete 60% ou mais da sua RCL com despesas de pessoal aumentará de 103 
para 130, ou seja, aumento de 27, depois do reajuste do salário mínimo. Além disso, o número de Municípios 
que gasta entre 55% e 60% da RCL, a chamada faixa prudencial, pulará de 447 para 511. Ou seja, ao todo, 
118 prefeituras serão atingidas de forma a ultrapassar o limite máximo ou limite prudencial da lei fi scal.

Mudança:
Limite máximo = 103 + 27 = 130
Limite prudencial = 447 – 27 + 91 = 511

39  Estudo realizado em março de 2009. 
40  Foi utilizado o limite de 60% porque não foi possível separar o gasto de pessoal com Legislativo. Lembrando que limite com pessoal do Legislativo é de 6%, enquanto do Executivo 
é de 54%.
41  Total das receitas tributárias, contribuições e outras receitas correntes e das transferências recebidas (incluso o FPM, Fundeb, SUS e convênios), menos algumas deduções, 
como é o caso da contribuição previdenciária dos servidores.

10
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Para estimar esses efeitos, utilizamos os dados de balanço orçamentário do Finbra 2007 – Finanças 
do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios e as quantidades de funcionários públicos com remuneração de 
até um salário mínimo do Relatório Rais 2008, do Ministério do Trabalho e Emprego. A partir dos números do 
Finbra, encontrou-se uma RCL total de R$ 234,5 bilhões e uma despesa com pessoal de R$ 103,6 bilhões, ou 
seja, 44,2% da RCL. Nessa amostra, existem 103 Municípios com gasto acima dos 60%, e 447 entre 55% e 
60%, com alto risco de ultrapassar o limite máximo.

Com os quantitativos de servidores do Rais 2008 (511,9 mil funcionários ganhando até um salário mí-
nimo) e sabendo que o aumento do salário mínimo foi de R$ 50, estima-se que as prefeituras terão um gasto 
adicional de R$ 373 milhões por ano. Esse aumento atingirá um total de 4.820 Municípios. Desses, 118 estão 
em perigo perante a LRF. Para reduzir essas despesas, os prefeitos serão forçados a demitir servidores não 
estáveis e suspender quaisquer planos de reajuste salarial ou de contratação de novos servidores, correndo 
o risco ainda de ter suspenso o repasse de transferências voluntárias se, depois de dois quadrimestres, os 
porcentuais de gasto não foram reconduzidos para patamar abaixo do limite da LRF.

Além de uma maior despesa com servidores que recebem um salário mínimo, as administrações 
municipais enfrentarão, sem dúvida, o desafi o adicional de lidar com pressões salariais do restante dos seus 
servidores, aqueles que percebem mais que um salário mínimo. Em resumo, os prefeitos, além de ter que de-
mitir pessoal, piorando ainda mais a prestação de serviços à comunidade (limpeza pública, Saúde, Educação, 
etc.), poderão perder recursos na forma de transferências voluntárias.

1. Quadro de funcionários do Poder Público municipal que recebem até um salário mínimo

Dos 5.281 Municípios da amostra, segundo informações do Relatório Rais de 2008, elaborado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, existem 511.929 funcionários das prefeituras do país que recebem até um 
salário mínimo, maioria concentrada nos Estados do Ceará, Bahia e Pernambuco. Do total, uma pequena 
parte (28.285) recebe até ½ salário mínimo. Veja a Tabela 1, a seguir, com as quantidades por Estado de fun-
cionários que recebem até um salário mínimo.
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2. Aumento do salário mínimo e o limite de gasto com pessoal da LRF 

Os valores para os gastos municipais com pessoal do ano de 2008 foram estimados com base nos 
dados de 2007, relatados no Finbra 2007, acrescido do crescimento apresentado pelas respectivas capitais 
de cada Estado, no comparativo entre período de janeiro–outubro de 2007 e de janeiro–outubro de 2008, se-
gundo 5o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de 2008, divulgado pela STN. Mesmo procedimento 
foi adotado para estimativa da Receita Corrente Líquida – RCL de 2008, com base no cálculo para 2007, 
realizado a partir do Finbra 2007. 

Com tais estimativas, encontramos uma RCL total de R$ 235 bilhões e uma despesa com pessoal de 
R$ 104 bilhões, ou seja, 44,2% da RCL. Dessa forma, vê-se que, em média, os Municípios brasileiros estão 
com uma folga em relação ao limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de um gasto 
máximo com pessoal de 60% da RCL. Atualmente, dentro da nossa amostra, existem 103 Municípios acima do 
limite estabelecido pela lei e 447 dentro da chamada faixa prudêncial, entre 55% e 60% da RCL, que sinaliza 
os Municípios com alto risco de descumprirem a lei. 

Tendo por base as quantidades de funcionários com remuneração de até um salário mínimo, apresen-
tadas na Tabela 1, e que o aumento imposto pelo governo federal no salário mínimo foi de R$ 50, estima-se 
que as prefeituras terão um gasto de R$ 373 milhões a mais para estes 511,9 mil funcionários. Esse aumento 
de despesa irá fazer com que 27 Municípios que se encontravam dentro do limite prudencial ultrapassem o 
limite legal de 60%. A única forma de esses Municípios da amostra não desrespeitarem a LRF será diminuindo 
outras despesas com pessoal, ou seja, realizando demissões, já que pela legislação trabalhista do país os 
salários não podem ser reduzidos. Também com o impacto do aumento do salário mínimo o número de Muni-
cípios dentro do limite de risco será de 511, um aumento de 14,3%. 

Na Tabela 2 tem-se, por Estado, dentro da nossa amostra, o número de Municípios acima do limite 
máximo de gasto com pessoal e dentro da faixa prudencial, antes e depois do impacto do aumento do salário 
mínimo. Também por Estado é apresentado o impacto sobre a folha de pagamento da elevação de R$ 50 do 
mínimo. Os Estados que antes do aumento apresentam mais Municípios com gastos de pessoal acima do limi-
te de 60% são Paraíba, Pernambuco e São Paulo. Bahia é o Estado que com o impacto sofre maior aumento 
percentual do número de Municípios acima do limite. 
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Considera-se que essa estimativa do impacto do aumento do salário mínimo nas contas municipais 
com base nos dados do Finbra 2007, nos relatórios orçamentários de 2008 e nos dados do relatório Rais 2008 
do Ministério do Trabalho e Emprego, subestima em muito o real impacto. Primeiro, porque o universo analisa-
do representa uma amostra dos Municípios; segundo, porque a análise não engloba todas as indexações da 
folha de salários municipais ao salário mínimo. 

Segundo levantamentos da CNM e do BNDES, na maioria dos Municípios das regiões Norte e Nordes-
te mais de 60% da folha de pagamento correspondem a funcionários que recebem até um salário mínimo. A 
partir desse dado, é possível conhecer a dimensão do problema com que esses prefeitos estarão se defron-
tando a partir da vigência do novo valor do salário mínimo nacional.

Por exemplo, ao tomar por base um número bem menor para a média nacional, supondo que 40% 
da folha de pagamento dos Municípios brasileiros correspondem a funcionários com rendimento diretamente 
vinculado ao salário mínimo, tem-se que um aumento de 12,05% representaria, no mínimo, uma elevação 
da folha de pagamento de 4,8%. Retornando à nossa amostra, esse porcentual representaria cerca de R$ 5 
bilhões, valor muito maior que a estimativa de R$ 373 milhões, apresentada anteriormente.

3. Considerações fi nais

Além da uma maior despesa com servidores que recebem um salário mínimo, as administrações 
municipais enfrentarão, sem dúvida, o desafi o adicional de lidar com pressões salariais do restante dos seus 
servidores, aqueles que percebem mais que um salário mínimo.

Em resumo, os prefeitos, além de terem de demitir pessoal, piorando ainda mais a prestação de 
serviços à comunidade (limpeza pública, Saúde, Educação, etc.), deixarão de receber recursos na forma de 
transferências voluntárias, naqueles casos que não conseguirem reduzir a despesa para o limite, no prazo 
fi xado, que é de oito meses.

Sendo assim, a CNM sugere ao Congresso Nacional que, além de procurar uma saída orçamentá-
ria para as contas da União que serão afetadas pelo aumento do salário mínimo, busque criar um fundo de 
compensação para os Municípios e evite a ocorrência de dupla penalização: serem obrigados a ampliar seus 
gastos com pessoal, e ainda perderem as transferências do governo federal por descumprir a LRF. 
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OS MUNICÍPIOS
E A CRISE42

A Confederação Nacional de Municípios – CNM realizou uma série de estudos com o objetivo de veri-
fi car a situação das prefeituras diante da crise econômica, e os principais resultados estão elencados a seguir:

1) Depois de uma forte queda nos primeiros meses do ano, o Fundo de Participação dos Municípios 
– FPM apresentou uma leve recuperação em maio e junho, acumulando até agora uma perda nominal de R$ 
524 milhões em relação a 2008, ou R$ 2 bilhões, se atualizarmos os valores dos repasses pela infl ação. Des-
sa perda, cerca de R$ 1 bilhão foi reposto pelo governo federal por meio do Apoio Financeiro aos Municípios 
(Medida Provisória no 462). 

2) As receitas próprias dos Municípios são as que estão se comportando melhor diante da crise eco-
nômica, segundo indicam os relatórios de execução orçamentária das três esferas de governo até abril. As 
receitas da União (excluindo Previdência) caíram 5,2%, as dos Estados aumentaram 4,8% e a dos Municípios 
cresceram 8,2%.

Tabela 1

3) Os investimentos municipais bateram um recorde histórico em 2008, atingindo a cifra de R$ 31 
bilhões e, em 2009, apesar da crise e da natural ressaca pós-eleitoral, apresentam por enquanto (no primeiro 
quadrimestre) uma queda de apenas 4,7% em relação a igual período do ano passado.

4) De 233 prefeitos entrevistados pela equipe da CNM, apenas 6,47% disseram que suas fi nanças 
estavam bem, apesar de os relatórios orçamentários indicarem que 27,6% dessas prefeituras já arrecadaram 
(receitas tributárias) nos quatro primeiros meses do ano mais de 40% do previsto para todo o ano de 2009 nos 
respectivos orçamentos.

5) Apenas 4,74% dos prefeitos pesquisados disseram que suas receitas (exceto FPM) estão crescen-
do, embora o porcentual de prefeituras com crescimento real da arrecadação própria seja de 49,5%; ou seja, 
os dados objetivos indicam que, do lado das receitas, a crise conjuntural não está sendo uma grande ameaça 
aos cofres municipais. A maior ameaça vem da crise estrutural que os Municípios enfrentam pelo crescimento 
de suas despesas e responsabilidades com a manutenção dos programas de outras esferas de governo.

42  Estudo realizado em junho de 2009.
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1. O FPM federal

A queda das receitas federais de Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) derrubou, nos primeiros meses do ano, a arrecadação de FPM, que está vinculada a estes dois tributos 
federais, em proporção de 23,5%. A partir de maio, entretanto, o governo passou a compensar essa queda por 
meio da aceleração do processo de identifi cação de pagamentos de dívidas tributárias originárias do IR e do 
IPI. Como esses impostos estão vinculados ao FPM, sempre que a Receita identifi ca tais pagamentos precisa 
repassar o correspondente porcentual do fundo, o que já vinha ocorrendo nos anos anteriores, mas em 2009 
ganhou maior celeridade.

Apesar dessa ginástica fi nanceira, ainda assim o FPM bruto do primeiro semestre de 2009 se en-
contra R$ 524 milhões abaixo em valores nominais daquele registrado no mesmo período de 2008.43 No ano 
passado, o FPM bruto entre janeiro e junho havia somado R$ 24,9 bilhões; neste ano, foram R$ 24,4 bilhões, 
sem contar nesse montante os repasses extraordinários, da ordem de R$ 1 bilhão, de Apoio Financeiro aos 
Municípios (AFM) previstos na MP 462/2009.

Tabela 2

Em valores brutos e nominais, portanto, os Municípios acumulam perda de 2,1% no FPM até o fi nal do 
primeiro semestre, o que foi compensado pelo AFM. Em valores líquidos e atualizados pela infl ação, porém, 
essa queda chega a 9,1% e a diferença a menor recebida pelos Municípios, a R$ 2 bilhões. Foram R$ 21,5 
bilhões em 2008 contra R$ 19,5 bilhões em 2009. O pior mês foi fevereiro, seguido de março e abril, como se 
vê na tabela seguinte.

Tabela 3

2. O ICMS estadual

A cota de ICMS à qual os Municípios também têm direito (25% da receita estadual) apresenta uma 
trajetória de maior estabilidade no primeiro quadrimestre, principalmente porque os Estados não adotaram es-
tratégias tão agressivas de desoneração tributária quanto a União, com o IPI. Em valores nominais e brutos, há 

43  O adjetivo “bruto” signifi ca que se trata do valor do FPM antes da retenção para o Fundeb, que passou de 18,4% em 2008 para 20% em 2009. Consequentemente, quando fala-se 
em FPM “líquido”, estamos nos referindo ao valor efetivamente recebido pelo Município, já descontado o Fundeb.
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inclusive um leve aumento de 2,2% nos repasses de ICMS para os Municípios, mas em valores reais e líquidos 
(descontando o Fundeb), os Municípios perderam 5% da sua receita originada no ICMS até abril.

Tabelas 4 e 5

No caso do IPVA, outro tributo estadual partilhado com os Municípios, em proporção de 50%, ocorreu 
um aumento de 15,3% nas receitas entre janeiro e abril, o que refl ete as vendas de automóveis novos reali-
zadas em 2008, antes da crise. No primeiro quadrimestre de 2008, a cota-parte do IPVA havia somado R$ 5,4 
bilhões, agora em 2009 já foram R$ 6,2 bilhões.

Parte desse aumento também pode estar relacionado ao aumento recente das vendas de automóveis 
posterior à redução do IPI.

3. As receitas próprias (tributárias) dos Municípios

A fi m de analisar o comportamento da receita própria dos Municípios durante a crise, a CNM realizou 
uma busca nos relatórios resumidos de execução orçamentária disponibilizados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), reunindo dados de 354 prefeituras (20 capitais, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro). Estes 
dados mostram que, por um lado, ao contrário do ocorrido com o ICMS e o FPM (IR+IPI), a arrecadação de 
tributos nos Municípios manteve-se em crescimento nos quatro primeiros meses do ano, acumulando alta de 
8,21% em valores nominais, como se vê a seguir.

Tabela 6

Mais uma vez, o Imposto Sobre Serviço (ISS) é o tributo que mais cresce na esfera municipal, refl etin-
do tanto o bom trabalho realizado pelas prefeituras quanto a maior resistência do setor de serviços à crise. O 
ITBI, referente a transações imobiliárias, é o único tributo municipal que está em queda em 2009.
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Apesar dos resultados agregados positivos, existem 104 Municípios da amostra de 354 que tiveram 
queda de receita no primeiro quadrimestre do ano. Os dados indicam ainda que 195 prefeitos reduziram os 
investimentos no mesmo período, o que refl ete tanto o ciclo eleitoral quanto uma reação natural à crise e à 
queda do FPM.

Comparando com as receitas federais e estaduais a seguir, percebe-se nitidamente que a arrecadação 
própria dos Municípios leva vantagem, no sentido de resistir à crise econômica.

Tabela 7

4. Os investimentos públicos

Os investimentos públicos são parte fundamental da política fi scal anticíclica defi nida pela União, mas 
poucos sabem que os Municípios são historicamente os principais responsáveis pela execução direta de in-
vestimentos no Brasil. Desde 1995, os Municípios já investiram R$ 269,8 bilhões em valores atualizados pela 
infl ação, enquanto a União executou diretamente R$ 115,9 bilhões, em valores atualizados pela infl ação, como 
se vê a seguir. 

Tabela 8

Em 2009, pelos dados parciais das 354 prefeituras pesquisadas, os investimentos municipais caíram 
de R$ 1,45 bilhão (primeiro quadrimestre de 2008) para R$ 1,38 bilhão. Se esse comportamento se reproduzir 
até o fi nal do ano, entretanto, os Municípios ainda fecharão 2009 com o segundo maior nível de investimentos 
desde 1995. O maior nível de investimento já realizado pelos Municípios ocorreu em 2008, quando as obras 
e as aquisições de equipamentos na esfera municipal somaram cerca de R$ 31 bilhões, 44% de todo investi-
mento realizado pelas administrações públicas no período.
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Ainda é cedo para fazer prognósticos, pois o ritmo de execução dos investimentos é muito baixo no 
início do ano, mas essa discussão será aprofundada na próxima seção sobre as expectativas, das quais os 
investimentos (privados ou públicos) dependem.

5. As expectativas dos prefeitos

A crise econômica afeta as prefeituras de várias formas; a mais evidente e direta é pela queda da ar-
recadação, 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 confi ança ou das expectativas, que afeta 
o ânimo do administrador em relação ao ambiente econômico e infl uencia suas decisões, em acordo ou de-
sacordo com a situação concreta.

Em outras palavras, é possível que a crise afete as expectativas dos administradores municipais de 
modo mais negativo do que a situação concreta da economia e das fi nanças municipais justifi caria. Vendo o 
FPM cair, por exemplo, o prefeito pode avaliar que suas receitas próprias também cairão diante da crise e, por 
isso, ele se antecipa a este risco potencial cortando ou planejando cortar os investimentos e outros gastos.

A fi m de avaliar a ocorrência ou não deste fenômeno, a área de pesquisa da CNM realizou uma pes-
quisa de opinião e percepção com os prefeitos dos 354 Municípios para os quais dispúnhamos de informações 
reais referentes às receitas e despesas no primeiro quadrimestre do ano. Ao todo, obtivemos respostas de 233 
prefeitos e as confrontamos em seguida com os dados da execução orçamentária.

Os resultados da comparação confi rmam a suspeita de que as expectativas dos administradores muni-
cipais foram fortemente afetadas pela crise, caracterizando-se por algum excesso de pessimismo em relação 
às fi nanças municipais. Vejam os resultados.

Na primeira pergunta, sobre a opinião do prefeito em relação ao comportamento das fi nanças de seu 
Município diante da crise, procurou-se verifi car se as receitas tributárias estavam se comportando de acordo 
com o previsto no orçamento ou não. Nesse caso, só consideramos que a situação estava “mal” quando a 
arrecadação estava 30% abaixo do previsto para o ano inteiro. Por outro lado, quando a receita do primeiro 
quadrimestre superava os 40%, era sinal de que as fi nanças estavam se comportando “bem”. Entre 30% e 
40%, classifi camos como “regular”.

A discrepância entre as respostas e os dados reais é signifi cativa em relação aos Municípios consi-
derados “bem” diante da crise. Existe uma quantidade signifi cativa de Municípios que estão nessa situação 
(27,6%), mas poucos prefeitos reconhecem como tal (6,47%).

Na segunda pergunta, sobre o comportamento das receitas (exceto FPM), fi cou ainda mais nítido 
como poucos prefeitos que estão tendo crescimento de sua arrecadação própria sabem disso. Somente 
4,74% reconhecem o crescimento, embora ele ocorra em metade das prefeituras. Ou seja, mesmo explicitan-
do na pergunta que não nos referíamos ao FPM, 73,71% dos administradores pesquisados disseram estar 
sofrendo com a queda das demais fontes de receita, o que só ocorre efetivamente em 37,7% das prefeituras 
pesquisadas.

Tabela 9

No terceiro item, buscamos verifi car a reação dos prefeitos em relação à crise, do ponto de vista dos 
gastos. Para saber de que modo a resposta sobre estar ou não promovendo cortes encontrava respaldo nos 
dados da execução orçamentária, comparamos os investimentos executados com o valor orçado. Menos de 
10% de execução foi considerado como expressão de cortes e cancelamento de projetos, acima de 20% como 
sinal de normalidade e 10% a 20% como caso de ajuste suave.
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Nesse caso, houve muita similaridade entre as respostas e as informações extraídas da execução or-
çamentária. O mais importante, entretanto, foi verifi car que – mesmo que os cortes por ora não sejam signifi ca-
tivos – 69,83% dos prefeitos pretendem reduzir as despesas (inclusive investimentos) para se adequar à crise.

Tabela 10

Por fi m, busca-se saber a opinião dos prefeitos sobre a extensão da crise, o que mostrou uma clara 
divisão entre os que consideram que o pior já passou e aqueles que ainda temem por mais consequências 
negativas.

Tabela 11
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A PEC-20 DE 2008 E O 
AUMENTO DO NÚMERO DE 
VEREADORES NAS CÂMARAS 
MUNICIPAIS BRASILEIRAS44

1. Gastos com Legislativo 

Fazendo uma comparação da média de gastos com o Legislativo por região desde 2002, vê-se que a 
região Sudeste, por ter as maiores receitas, sempre apresenta a maior média de gastos, que vem crescendo 
a cada ano. As regiões Norte e Centro-Oeste apresentam as menores médias, que chegam a ser menos de 
1/5 das médias do Sudeste. 

Tabela 1 

Dividindo a média de gastos regional na função legislativa pela população da região, constatamos 
que o maior gasto médio per capita é da região Centro-Oeste. As regiões com os menores gastos per capita 
são a Nordeste e a Norte, nesta ordem. Veja a tabela.

Tabela 2

Quando se analisa o total do gasto com o Legislativo em porcentagem da receita, vê-se uma redução, 
em termos nacionais, ao longo do período. De 2003 para cá, as receitas municipais cresceram em um ritmo 
maior que a despesa com o Legislativo. Como em 2004, entrou em vigor a da Resolução 21.702/2004 do 
TSE, que reduziu o número de vereadores no país em 8.528, parte da queda do gasto com Legislativo em 
porcentual da receita percebida a partir deste ano pode ser explicada por esta medida. Vê-se no gráfi co a 

44  Estudo realizado em janeiro de 2009.
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seguir que a redução mais vertiginosa ocorreu exatamente nos anos de 2004 e 2005, tempo necessário para 
as assembleias se adequarem a um montante menor de representantes. Esse é um indicativo de que, caso no 
período atual haja um aumento no número de vereadores, consequentemente os gastos com Legislativo vão 
sofrer uma aceleração. 

Gráfi co 1

 

Confi ra na tabela a seguir a evolução entre 2002 e 2007, da média de gastos com o Legislativo por 
Estado em porcentual de receita dos Municípios.

Tabela 3 

Veja a representação da evolução de relação no Rio Grande do Sul no gráfi co a seguir. Em seguida, a 
representação para Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. 



Estudos Técnicos CNM – Volume 2       137

Gráfi co 2 

Gráfi co 3 

Analisando os gastos médios nessa função per capita, vê-se que os Estados com as maiores médias 
são Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Todos apresentam uma linha ascendente de gastos. Na 
tabela a seguir, são exibidos por Estado, em valores correntes, os montantes per capita de gasto na função 
legislativa dos Municípios.
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Tabela 4

Outra forma de comparar o gasto com o Legislativo é apresentar o valor dividido pelo número de vere-
adores do Município. A tabela a seguir mostra essa relação, em que Tocantins, na relação per capita, aparecia 
entre as maiores médias e possuía o segundo menor gasto na função legislativa por vereador. O Rio de Janei-
ro lidera a comparação entre as médias estaduais, com média de R$ 799 por vereador. 
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Tabela 5 

A seguir, tem-se a média de gastos com o Legislativo das capitais, dividida pelas suas respectivas 
populações, gerando o gasto per capita com o Legislativo. Em 2007, os maiores gastos per capita fi cam com 
Palmas/TO, Florianópolis/SC e Rio de Janeiro/RJ. 

Tabela 6 
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2. Gastos com novos vereadores

O texto original da Constituição Federal de 1988 (art. 29, IV) traz limites muito amplos para a fi xação 
do número de vereadores, a saber:

a)  mínimo de nove e máximo de vinte um nos Municípios de até um milhão de habitantes;
b)  mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um milhão e 

menos de cinco milhões de habitantes;
c)  mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco 

milhões de habitantes.

E em face dessa amplitude, pequenos Municípios tinham número de vereadores idêntico ao de gran-
des cidades. Muitas dessas distorções acabaram chegando ao Judiciário. E no caso envolvendo a Câmara 
Municipal de Mira Estrela/SP (RE 197.917), o STF decidiu o caso defi nindo novas faixas populacionais bali-
zando a edição posterior, pelo TSE, da Resolução 21.702/2004, que disciplinou o tema para todos os Municí-
pios brasileiros, fi cando estabelecidos os seguintes critérios:

Tabela 7 

 
Esses limites são os vigentes hoje, regendo a fi xação de vereadores no País. Esses novos critérios re-

presentaram uma redução de 8.528 vereadores em relação ao número de 2003. A PEC 20/2008 propõe novas 
faixas que de acordo com a população de 2008, o que representará um aumento de 7.852 vereadores. Esse 
incremento no número de representantes nas câmaras municipais irá representar um aumento no custeio do 
Legislativo. Da mesma forma que o porcentual de receita empregado na função legislativa diminuiu com a 
redução do número de vereadores em 2004, como visto na seção anterior, agora esta tendência de redução 
pode se inverter. 

A PEC 20/2008, aprovada no Senado Federal, tratou tão somente do número de vereadores, sem en-
frentar o tormentoso tema do repasse de verbas aos Legislativos locais. Assim, na hipótese de que a emenda 
venha a ser efetivamente promulgada, o repasse continuará obedecendo ao disposto no art. 29-A, ou seja, 
não podendo ultrapassar os seguintes porcentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transfe-
rências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior:

I –  oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes;
II –  sete por cento para Municípios com população entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;
III –  seis por cento para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil ha-

bitantes;
IV –  cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes.

Como foi visto na seção anterior, em média, os Municípios de todos os Estados apresentam gastos 
com o Legislativo abaixo desses limites máximos, há bastante espaço para ampliação dos gastos caso não se 
mude os limites de repasse. Portanto, foi perdida uma excelente oportunidade de se disciplinar o repasse aos 
Legislativos municipais, o que permitiria uma discussão de fundo a respeito dos gastos do poder. Ninguém em 
sã consciência deseja um Legislativo sem autonomia e independência, porém, o que se quer é uma melhor 
adequação dos gastos públicos de forma a permitir maior alocação de recursos para as áreas essenciais da 
administração como Saúde e Educação. 
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A CNM realizou uma pesquisa junto a 2.012 Municípios brasileiros no intuito de fazer um levantamen-
to sobre as médias salariais dos vereadores e outros agentes políticos. Com base nas informações obtidas, 
foram calculadas as médias, nacionais e por Estado, dos salários dos vereadores. Com o resultado, foi cons-
tatado que a média salarial nacional dos vereadores no atual mandato é de R$ 2.240,35, que representa em 
média 5,4 vezes o salário mínimo. Em 2009, os Municípios declararam que irão pagar a seus vereadores um 
salário médio de R$ 2.959,56, sendo a maior média a dos Municípios do Rio de Janeiro – R$ 4.667,61. 

No que se refere ao aumento no número de vereadores, a tabela a seguir expõe a quantidade de Mu-
nicípios que sofrerão esse aumento com a PEC 20/2008 por Estado da Federação. Vê-se que Rio de Janeiro 
e Pará são os Estados que terão maior porcentual de Municípios com aumento de vereadores, que chega a 
80% para ambos. 

Tabela 8 

Os Municípios pesquisados que já votaram a lei de subsídios dos agentes políticos, norma que deter-
mina seus salários para o próximo mandato informaram à CNM um valor salarial que representará aumento de 
32,1% no salário médio nacional para os vereadores. 

A tabela a seguir mostra a quantidade e a porcentagem de vereadores adicionais no conjunto de Muni-
cípios de cada Estado, comparando com o custo médio que cada um representará em termos salariais. Rio de 
Janeiro e Pará são os Estados que terão o maior porcentual de aumento de vereadores, e consequentemente 
terão maiores gastos. Tocantins e Piauí são os Estados que menos sofrerão com aumento de gastos, pois 
apresentam as menores porcentagens de aumento de vereadores. 

Veja todos os Estados na tabela a seguir:
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Tabela 9 
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IRFS – ÍNDICE DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL, 
SOCIAL E DE GESTÃO DOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS – 
EDIÇÃO 200745

Os Municípios brasileiros melhoraram signifi cativamente seu desempenho na área fi scal em relação 
ao ano de 2006, de acordo com estudo da Confederação Nacional de Municípios – CNM, voltado para calcular 
o Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão – IRFS. Na edição do IRFS/2007, são apresentados 
os comparativos dos resultados entre 2002 e 2007 para que os gestores possam ter uma ideia não só da sua 
situação atual no ranking do índice, mas também sua evolução (ou retrocesso) ao longo dos anos.

O IRFS é decomposto em três subíndices – fi scal, gestão e social, cada um deles medindo o desempe-
nho na área por meio de distintos indicadores. O índice fi scal, por exemplo, refl ete a evolução dos indicadores 
relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, como o nível de endividamento e gasto com pessoal, 
enquanto os demais buscam mostrar o cumprimento de outras responsabilidades de uma prefeitura, que – 
na avaliação da CNM e de inúmeros estudos científi cos – passam por economizar recursos de manutenção da 
máquina administrativa e direcioná-los prioritariamente para investimentos em infraestrutura, saúde e educa-
ção, além de atender bem e com qualidade a população local. 

Na tabela a seguir, podemos verifi car a evolução dos distintos indicadores que compuseram o cálculo 
do índice entre 2002 e 2007, do qual extraímos as seguintes conclusões:

a) O endividamento médio dos Municípios tem permanecido bem abaixo do limite máximo da LRF, 
oscilando apenas entre 3% e 8% da Receita Corrente Líquida – RCL.

b) Os Municípios evoluíram de uma situação de insufi ciência de caixa em 2002 e 2003, ou seja, su-
fi ciência negativa, que signifi ca ter mais restos a pagar do que disponibilidades de caixa, para uma situação 
de sobra de caixa entre 2004 e 2007. Isso não signifi ca que não haja Municípios ainda no vermelho, mas, 
em média, eles possuem uma sobra de caixa de 4,8% da RCL. Esse índice foi o maior do período analisado.

45  Estudo realizado em julho de 2009.
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Tabela 1

c) O gasto de pessoal dos Municípios apresentou uma queda em 2007 em relação a 2006, atingindo 
em média o índice de 44,6% da RCL, uma queda de 1,18 ponto porcentual em relação a 2006. Esse índice 
está abaixo do verifi cado em 2003 e bem abaixo do limite máximo permitido pela LRF, que é de 60%.

d) O resultado primário, diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias dos Municí-
pios, foi positivo na maioria das prefeituras em 2007 depois de um elevado superávit em 2005 e um défi cit em 
2006. É importante lembrar que só precisa fazer superávit primário o Município que tem dívida e juros a pagar, 
não sendo este o caso da maioria no Brasil.

e) O custeio da máquina administrativa apresentou uma queda para 22,4% da RCL em 2007. 

f) A taxa de investimento caiu para 10,31% da RCL, em 2007, e continua bem abaixo do resultado de 
2002, que foi de 26,78%.

g) O custo dos Legislativos municipais, entretanto, caiu em 2007, como proporção da RCL, que 
passou de 4,43% para 3,90%.

h) Os gastos médios com Educação sofreram uma queda neste ano em relação a 2006, caindo 1,2 
ponto porcentual.

i) Os gastos com Saúde líquido decresceram na proporção da RCL em 2007, o que ajuda a explicar 
a queda do índice social, como veremos adiante. 

Com base nesses indicadores, foram calculados os índices de responsabilidade. Todo índice acima de 
0,500 representa uma situação melhor do que a média. Na Tabela 2, verifi camos a evolução dos índices dos 
Municípios de acordo com dois critérios diferentes: 

1) extraindo a média de todos os Municípios que apresentaram relatórios e dados em cada ano; 

2) extraindo a média daqueles que apresentaram dados em todos os anos analisados, o que represen-
ta pouco mais da metade dos Municípios brasileiros (2.819).

No primeiro caso, vemos que o IRFS de 2007 é o terceiro melhor do período, mas no segundo caso, 
em que nos detemos na amostra mais reduzida (porém mais consistente), o IRFS obtém a segunda melhor 
média, só perdendo para a de 2002. 
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A vantagem da primeira amostra é que ela reúne um número maior de Municípios em cada ano para 
extrair uma média, mas sua composição é diferente em cada ano, o que não ocorre com a segunda, quando 
comparamos exatamente o mesmo grupo de Municípios todos os anos.

Gráfi co 1 – Médias do IRFS geral da amostra completa

Não resta dúvida, por qualquer uma das amostras analisadas, de que o índice fi scal dos Municípios 
melhorou signifi cativamente em 2007, atingindo o segundo maior patamar desde 2002. 

Os resultados do IRFS também podem ser analisados por vários ângulos, inclusive quanto ao de-
sempenho individual dos Municípios. Por exemplo:

1) Quais os Municípios mais bem classifi cados em 2007?
2) Quais os Municípios com as melhores médias entre 2002 e 2007?
3) Quais os Municípios que apresentaram os maiores avanços entre 2002 e 2007?

1. Os melhores IRFS de 2007

O Município gaúcho de São José do Hortêncio apresentou o mais alto índice geral em 2007, um escore 
de 0,647, seguido do Município paulista de Fernando Prestes (0,647); o terceiro é outro Município gaúcho de 
Tupandi (0,638); o quarto, o mineiro Nova Rezende (0,638); e o quinto, o paulista de Cerquilho (0,634). Esses 
são os cinco primeiros colocados do ranking.
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Entre os 30 primeiros colocados, Têm-se dez paulistas, sete gaúchos, sete mineiros, quatro catarinen-
ses, um goiano e um mato-grossense. Sendo representadas as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
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1.1 Os melhores IRFS Fiscal de 2007

No quesito fi scal, o Município paulista de São Sebastião aparece em 2007 com o maior índice (0,785). 
O segundo colocado é o gaúcho São José do Hortêncio (0,776), o terceiro é o Município gaúcho de Humaitá 
(0,773), o quarto é o mineiro São Sebastião do Oeste (0,772) e o quinto também é de Minas Gerais, Muzam-
binho, que obteve o índice de (0,767). 

Entre os 30 mais bem classifi cados, 18 são gaúchos, oito paulistas, quatro mineiros e um carioca, 
estando representadas somente as regiões Sul e Sudeste.
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1.2 Os melhores IRFS Gestão de 2007

No quesito gestão, Cantá/RR lidera o ranking, com índice de 0,751. Em segundo está o Município de 
Ananás/TO com 0,735, em terceiro Novo Horizonte/SP com 0,729, em quarto Bonfi m/RR com 0,728 e em 
quinto o Município de Magé/RJ com 0,712. Podemos notar que no índice de gestão há uma diversidade de 
Municípios de Estados diferentes, principalmente do Norte do País, como Roraima e Acre, e no Centro-Oeste, 
como Tocantins.

No índice de gestão, a composição dos 30 mais bem classifi cados é mais heterogênea, são nove 
mineiros, seis paulistas, cinco roraimenses, três gaúchos, dois cariocas, um maranhense, um piauiense, um 
catarinense, um tocantinense e um acreano.
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1.3 Os melhores IRFS Social de 2007

No quesito social, a liderança é do pequeno Município de Reserva do Cabaçal/MT, que obteve exce-
lentes resultados nos indicadores sociais com o índice de 0,815; em segundo lugar está o Município de Jeri-
quara/SP com 0,774; em terceiro, Lagoa Santa (GO), com índice de 0,769; em quarto, Arapeí/SP com 0,766; 
e em quinto lugar, o Município de Rio Quente/GO com 0,743.

No índice social temos onze paulistas, nove mineiros, cinco goianos, três catarinenses, um mato-
grossense e um paranaense, sendo representadas as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
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1.4 Os cem mais bem colocados no IRFS de 2007

Entre os cem mais bem classifi cados no índice geral, a maioria pertence a São Paulo (28), seguido 
pelo Rio Grande do Sul (27). No quesito fi scal, a maioria é gaúcha (55), no índice de gestão, a maioria é minei-
ra (19) e paulista (19) e no social é paulista (32). Ou seja, uma boa posição no ranking fi scal e social confere 
aos Municípios de São Paulo o melhor posicionamento geral. Curiosamente, os Municípios com melhor índice 
de gestão estão espalhados em vários Estados e não somente no eixo RS–SP, como ocorre no item fi scal–so-
cial. O índice de gestão mede a taxa de investimento, de gasto com custeio e de economia com o Legislativo 
municipal. Os Municípios de Minas Gerais, Maranhão, Pará, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul 
estão entre os mais bem avaliados nesses indicadores.
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1.5 Comparativo das cem melhores médias do IRFS de 2007

No quadro a seguir, observam-se as médias dos cem mais bem classifi cados no IRFS e nos seus su-
bíndices. Fica evidente que os Municípios que se destacam muito em um subíndice em particular apresentam 
médias mais baixas nos demais, às vezes até mais baixas que 0,500.

A média dos cem primeiros classifi cados no Índice Geral é de 0,603; estes mesmos Municípios obtêm 
uma média no subíndice fi scal de 0,628, no subíndice de gestão de 0,571 e no subíndice social de 0,612. Já 
quando separamos os cem mais bem classifi cados no subíndice fi scal, obtém-se a média geral de 0,572, fi scal 
de 0,685, gestão 0,499 e social de 0,526. Os cem melhores em gestão conseguem uma média de 0,565 no 
geral, 0,524 no fi scal, 0,646 na gestão e 0,523 no social. E os cem mais bem classifi cados no subíndice social 
obtêm a média de 0,550 no geral; 0,509 no fi scal; 0,449 na gestão; e 0,693 no social. 

2. As melhores médias entre 2002–2007

Na média de 2002–2007, os Municípios gaúchos se destacam, mas o primeiro do ranking é Orindiuva/
SP, com 0,615; Tupandi/RS tem o segundo melhor desempenho médio do período, com índice de 0,614, se-
guido de Cerquilho/SP, com 0,610; Arroio do Padre/RS, 0,588; e São Sebastião do Oeste/MG, com 0,588. Ou 
seja, mais do que se destacar em um ano em particular, esses Municípios se caracterizam por uma boa regu-
laridade em seu desempenho e por um bom desempenho em geral em todas as áreas avaliadas pelo IRFS, o 
que é justamente o objetivo de uma gestão equilibrada. Pode-se notar que os 30 melhores estão localizados 
somente nos Estados do RS, SP, SC, MG e MT.

Na lista a seguir, de 30 Municípios, encontramos nada menos que 14 do Rio Grande do Sul, o que 
mostra não só o bom desempenho dos Municípios gaúchos, mas também sua responsabilidade em apresentar 
todos os anos os balanços exigidos pela LRF. Ou seja, os Municípios gaúchos são os que mais cumprem a 
exigência do artigo 51 da LRF, que determina a entrega dos balanços orçamentários e patrimoniais até dia 30 
de abril. 
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Qtde. pessoas atendidas
(hipótese 4 pessoas/família)

PI 3.111.196 360.511 1.442.044 46,4%

MA 6.305.539 730.171 2.920.684 46,3%

AL 3.127.557 346.489 1.385.956 44,3%

PB 3.742.606 407.619 1.630.476 43,6%

CE 8.450.527 863.003 3.452.012 40,8%

PE 8.734.194 882.703 3.530.812 40,4%

BA 14.502.575 1.379.661 5.518.644 38,1%

RN 3.106.430 291.004 1.164.016 37,5%

SE 1.999.374 179.002 716.008 35,8%

RR 412.783 34.632 138.528 33,6%

AC 680.073 55.249 220.996 32,5%

TO 1.280.509 102.401 409.604 32,0%

PA 7.321.493 530.258 2.121.032 29,0%

AM 3.341.096 222.648 890.592 26,7%

AP 613.164 39.386 157.544 25,7%

RO 1.493.566 92.204 368.816 24,7%

MG 19.850.072 980.039 3.920.156 19,7%

ES 3.453.648 169.299 677.196 19,6%

MS 2.336.058 101.167 404.668 17,3%

GO 5.844.996 244.676 978.704 16,7%

MT 2.957.732 121.324 485.296 16,4%

PR 10.590.169 359.601 1.438.404 13,6%

RS 10.855.214 363.469 1.453.876 13,4%

RJ 15.872.362 493.642 1.974.568 12,4%

SP 41.011.635 947.653 3.790.612 9,2%

SC 6.052.587 117.223 468.892 7,7%

DF 2.557.158 33.259 133.036 5,2%

Total 189.604.313 10.448.293 41.793.172 22,0%

Previsão da proporção de pessoas atendidas por Estado

UF População do Estado Qtde. Famílias atendidas % Pop. Recebendo PBF

3. Comparativo da evolução do IRFS entre as capitais

 
Se compararmos as capitais dos Estados, podemos notar que Campo Grande/MS se destaca no 

crescimento de seu índice no período – de 0,475, em 2002, para 0,543, em 2007 –, um aumento de 15%.
O segundo lugar pertence às capitais de Belém/PA e Aracajú/SE, que cresceram 10%. Cabe também desta-
car São Paulo/SP, que obteve um aumento de 3% de seu índice no período. Já Salvador/BA foi a capital que 
obteve o maior declínio, de 12%.

 A capital com o maior IRFS em 2007 é Campo Grande/MS, que obteve 0,543, seguida de
Teresina/PI com 0,535 e Vitória/ES com 0,529. Entre as 26 capitais avaliadas com o IRFS, em 2007, nove 
obtiveram o índice acima de 0,500 e 17 fi caram com índice abaixo de 0,500, sendo Salvador/BA a que obteve 
o pior desempenho 0,423.
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3.1 Comparativo entre as regiões 

A melhor média geral está localizada nos Municípios da região Sudeste (0,515), mas no índice Fiscal 
os Municípios da região Sul se destacam (0,536). Já no índice Social a melhor média está localizada nos Mu-
nicípios da região Centro-Oeste (0,556).
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3.2. Médias por Estado da Federação

Na edição de 2007, o Estado em que os Municípios obtiveram a melhor média geral é o Espírito Santo, 
com 0,531; seguido do Rio Grande do Sul, com 0,525; Santa Catarina com 0,517; São Paulo com 0,516; e 
Minas Gerais com 0,514.

Já no índice fi scal, o Estado mais bem classifi cado é o Rio Grande do Sul com 0,564. No índice de 
gestão se destacou o Estado de Roraima com 0,576 e no índice social o melhor foi Espírito Santo com 0,573.

3.3 Os maiores avanços no ranking entre 2002-2007

Por fi m, também vale a pena destacar os Municípios que apresentaram os maiores avanços no ranking 
do IRFS entre 2002 e 2007. A prefeitura de Caracaraí (RR) passou de um índice de 0,348 em 2002 para 0,532 
em 2007, pulando 4.043 posições. Em seguida, aparece o Município de Itapemirim (ES), com 3.932 posições 
conquistadas, e Alto Alegre (RR), com 3.880 posições. 
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4. Conclusões gerais

O IRFS aponta que os Municípios em 2007 obtiveram o segundo melhor desempenho na área fi scal 
desde que o índice foi criado em 2002. Contribuíram para esse resultado a melhora dos indicadores fi scais, 
como a queda do endividamento, o aumento da sufi ciência de caixa, a queda do gasto com pessoal e o au-
mento do superávit primário. 

No conjunto, os Municípios têm melhorado a arrecadação própria ao longo dos anos, fator que contri-
bui para a evolução da administração dos recursos municipais e a melhoria da provisão de serviços. Contudo, 
mesmo com esse aperfeiçoamento, o desempenho relativamente pior do índice gestão em 2007, quando com-
parado a 2002, já aponta qual será o grande desafi o dos Municípios: ampliar a capacidade de investimento, 
até para superar o pico de 2002 e restabelecer o papel dos Municípios no investimento em infraestrutura. O 
esforço de vencer esse desafi o será tanto maior quanto maiores as necessidades de contratação de pessoal 
para atender às crescentes responsabilidades nas áreas sociais, o que reduz o espaço fi scal, e quanto maio-
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res as restrições de fi nanciamento. Nesse sentido, os Municípios devem aumentar a efi ciência municipal, por 
isso a CNM desenvolveu o índice de Responsabilidade Fiscal e Social para contribuir com esse objetivo.

Nota Técnica

O que é o IRFS?

A Confederação Nacional de Municípios criou o IRFS para compreender e estimular a melhoria 
das gestões municipais. Ele refl ete, anualmente, o desempenho dos Municípios sob as óticas fi scal,
social e de gestão. 

Oferece à sociedade um parâmetro simples e ao mesmo tempo amplo de avaliação das administra-
ções municipais, que não se restringe aos controles da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois abrange medidas 
de efi ciência interna e de responsabilidade social.

Além de indicadores fi scais, são comparados dados como o custeio da máquina, o esforço de investi-
mento, o superávit primário e o desempenho nas áreas de Saúde e Educação.

Como é composto?

O IRFS é dividido em três subíndices (fi scal, social e de gestão), compostos por 16 índices específi -
cos, calculados a partir de indicadores construídos com informações das prefeituras à Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) e a outros órgãos ofi ciais, como Datasus e Inep.

IRFS: Média do Índice Fiscal + Índice de Gestão + Índice Social

Índice fi scal = Médias (endividamento + sufi ciência de caixa + gasto com pessoal LRF ajustado + 
superávit primário) 

Índice gestão = Médias (custeio da máquina + gasto com Legislativo + grau de investimento)

Índice social = Média de Subíndice Educação + Subíndice saúde

Subíndice Educação = Média de gasto com Educação + matrículas da rede municipal + taxa de 
abandono da rede municipal + porcentagem de professores da rede municipal com curso superior

Subíndice Saúde = Média de gasto com Saúde líquido + taxa de mortalidade infantil + Cobertura 
vacinal + média de consultas médicas

Como é calculado?

Os índices refl etem uma relação entre duas variáveis. Os gastos com pessoal, o endividamento, a 
sufi ciência de caixa, o superávit primário, a taxa de investimento, as despesas de custeio, os gastos com o 
Legislativo municipal e com Saúde e Educação são mensurados como proporção da receita corrente líquida 
dos respectivos Municípios ou, em alguns casos, divididos pela população. Todos os indicadores fi scais foram 
calculados como preveem a LRF e as normas da STN.

Como o indicador é convertido em índice?

Como cada indicador refl ete uma informação diferente, foi preciso adotar um critério de conversão 
para uma base comum que permitisse a comparação entre todos. Isso foi feito por meio de uma operação 
matemática que converte o indicador original em um índice entre 0 e 1. O índice 0,500 é sempre atribuído a 
uma espécie de média dos indicadores.
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Memória de cálculo para o ano de 2007

Para o cálculo do IRFS do ano de 2007, foi realizada uma modifi cação na metodologia, pois a execu-
ção orçamentária dos Municípios neste ano mostrou que houve um expressivo aumento das transferências de 
Capital de Convênios, sobretudo dos celebrados com a União. Em virtude disso, vários Municípios acabaram o 
ano de 2007 com uma receita extraordinária sem a devida despesa executada. Para corrigir tal fato, somamos 
à Receita Corrente Líquida os valores das Transferências de Capital de Convênios, com isso, pode-se corrigir 
esta distorção no cálculo dos indicadores. Tal medida não foi necessária nos anos anteriores em razão de a 
magnitude ser bem menor que o efetivo em 2007.

Também corrigiu-se a média para cálculo dos índices nos indicadores de número de professores com 
nível universitário que obteve um aumento signifi cativo a partir de 2006 e na média de consultas médicas que 
também obteve um aumento importante em 2007.

Exclusões da base de dados da Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Para o cálculo do IRFS de 2007, excluiu-se 63 Municípios que apresentaram seus balanços e cons-
tavam da base de dados Finbra,(Finanças do Brasil) mas que continham inconsistências relevantes que não 
permitiam o cálculo do índice. Entre estas incorreções, podemos salientar: gasto com pessoal zerado, outras 
despesas correntes zerado, gastos na função Saúde e Educação zerados e transferências de capital muito 
elevadas sem as devidas inscrições na despesa ou no passivo.
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OS PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS E SUA 
APLICABILIDADE NOS 
MUNICÍPIOS46

Introdução

As políticas públicas estão, ao longo do tempo, sendo cada vez mais executadas por meio de pro-
gramas e convênios entre a União, Estados e Municípios. A transferência de responsabilidades, principal-
mente quando essa é da União em direção aos Municípios, vem confi gurando um cenário de sobrecarga 
destes últimos no que diz respeito à divisão de responsabilidades do setor público na prestação de serviços 
básicos à população. 

Existem, atualmente, por volta de 400 programas federais sendo executados pelos Municípios. Essa 
quantidade de programas cresce a cada ano, uma vez que o atual governo federal valoriza a criação de inúme-
ras políticas sociais e a transferência de recursos e de responsabilidades de execução aos Municípios. Essa 
prática vem acarretando despesas adicionais aos cofres municipais, que devem entrar com altas contraparti-
das e assumir diversos outros gastos no custeio dos programas. 

A tentativa do governo federal de melhorar os indicadores sociais, como mortalidade infantil, redu-
ção das internações, combate ao analfabetismo, ampliação de creches municipais, entre outras coisas, é 
muito nobre, no entanto, esse mecanismo de transferência de responsabilidades vem gerando alguns
desgastes aos entes municipais. 

Está havendo um desequilíbrio, porque, na grande maioria das vezes, os repasses do governo fe-
deral para a execução dos programas são menores que o custo efetivo que realmente acarreta aos cofres 
municipais, que assumem uma série de despesas que não seriam de sua competência e arcam com grandes 
gastos para colocar em prática obrigações da União. A União, por sua vez, mantém a centralidade do poder
sobre seus programas. 

Essa relação acaba sendo perversa, pois a adesão dos Municípios aos programas federais muitas 
vezes é uma alternativa de acesso a recursos federais, uma vez que sua participação no bolo tributário é re-
duzida e insufi ciente para colocar em prática todos os projetos sociais e obras necessárias. E essa alternativa 
de acesso aos recursos nem sempre gera os efeitos desejados. Na realidade, as despesas de execução com 
os programas governamentais chegam a ser até 200% maiores que o repasse recebido do governo, o que 
acarreta um desequilíbrio nas contas dos Municípios. 

46  Estudo realizado em junho de 2009.
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O Pacto Federativo brasileiro é desigual e centralizador. Enquanto a Carga Tributária Bruta Brasileira 
é uma das maiores do mundo, chegando a 37,58% do PIB em 2008, a divisão destes recursos entre os três 
entes da federação é extremamente centralizada na União, que fi ca com 68,46%; os Estados com 26,32%; e 
os Municípios somente com 5,22% do total. Esta disparidade é perversa porque os serviços básicos que são 
prestados à população se dão nos Municípios.

Quando a União resolve transferir recursos aos Municípios para que estes executem a integridade dos 
programas, na maioria das vezes, exige uma contrapartida das prefeituras. E, além da contrapartida, ocorrem 
outros gastos diversos na execução dos programas, sobrecarregando os cofres municipais, aqueles que rece-
bem a menor fatia do bolo tributário. 

Com base nesta problemática, a CNM realizou este estudo sobre o ônus da execução dos programas 
federais para os Municípios nas áreas de Assistência Social e Educação. Para tanto, foram selecionados para 
a análise os principais programas destas áreas e que exercem um maior impacto nas contas municipais, quais 
sejam: Programa de Atenção Integral à Família – Paif/Cras, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 
Peti, Bolsa Família, Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae e Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar – Pnate. 

Foi feita uma análise pormenorizada dos valores repassados pelo governo federal para que os Municí-
pios executem os programas, acompanhada da correção monetária e de uma previsão das reais despesas das 
prefeituras. A correção monetária dos repasses mostra o quão defasado podem ser esses valores e o quanto 
podem estar aquém das reais despesas dos Municípios na execução das tarefas que lhes são delegadas.

1. Desenvolvimento Social

Nesta área, existem alguns programas amplamente disseminados pelo país. Serão analisados aqui 
os principais programas sociais do governo federal que estão sendo geridos pelos Municípios, quais sejam: 
Programa Bolsa Família; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); e Programa de Atenção Integral 
à Família (Paif). 

1.1 Programa de Atenção Integral à Família – Paif

O Paif foi criado em abril de 2004 pela Portaria MDS no 78/2004, que ampliou a proposta do Programa 
Nacional de Atenção Integral à Família – Pnaif de 2003. Trata-se de um programa socioeducativo dirigido às 
famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. O atendimento a essas famílias deve ser feito no Centro 
de Referência de Assistência Social – Cras, que deve ser construído no Município que aderir ao programa. 

Hoje, existem cerca de:

2.624 Municípios com o Programa de Atenção Integral à Família – Paif;
3.242 Centros de Referência de Assistência Social – Cras constituídos;
1.054 Centros de Referência Especializados de Assistência Social – Creas.

O Cras é uma unidade socioassistencial que possui uma equipe de trabalhadores responsáveis pela 
implementação do Paif. Este Centro oferece os serviços e os projetos de proteção básica sob orientação do 
gestor municipal. A composição da equipe de referência do Cras é regulamentada pela Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – Suas – NOB-RH/Suas e depende do 
número de famílias referenciadas ao Cras. 

O governo federal traça as normas sobre o espaço físico do Cras, que deve possuir, no mínimo: hall 
de espera, recepção, sala de atendimento individualizado, sala para os grupos socioeducativos e atividades 
coletivas/comunitárias e sala administrativa. 

1.1.1 Despesas na execução do programa

Os recursos para implantação dos Cras nos Municípios são provenientes do governo federal, por meio 
do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
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Já a estruturação e a manutenção do espaço físico do Cras são de responsabilidade do Município, que 
deve disponibilizar toda a infraestrutura necessária para o funcionamento do Centro de Referência de Assis-
tência Social. Esses gastos de manutenção compreendem: despesas de custeio (recursos humanos, material 
de expediente, contas de água, luz, telefone, e outros, manutenção de veículos e equipamentos) e despesas 
de capital (equipamentos e materiais permanentes). 

Nos Centros de Referência de Assistência Social, o principal capital é o humano: assistentes sociais, 
psicólogos, educadores e outros profi ssionais. O salário de todos os profi ssionais envolvidos no programa fi ca 
sob a responsabilidade do Município, que também deve capacitá-los continuamente.

1.1.2 Repasses da União

O valor de cofi nanciamento do governo federal para a execução do programa é de R$ 30,00 por família 
atendida no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Esse valor está congelado desde o início do programa e, segundo sua correção monetária pelo IPCA, 
hoje deveria ser de R$ 38,08. 

Paif/Cras Mensal
Índice de 
correção 

(IPCA) 

Valor atualizado 
para Abril 2009

2004 R$ 30,00 2,069396548 R$ 38,08

Apenas a título de exemplo, podemos mensurar que, se um Município oferece os serviços socioeduca-
tivos do Cras a 50 famílias por mês, receberá um repasse da União de R$ 1.500 mensais. Levando em conta 
os gastos do Município com o custeio de recursos humanos e materiais para a manutenção do Cras, temos 
que este repasse cobriria apenas cerca de 20% dessa despesa. Isso nos leva a crer que os Municípios podem 
arcar com 80% das despesas desse programa. 

1.2 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) compõe o Sistema Único de Assistência Social 
(Suas). Foi criado a partir de um acordo celebrado em 6 de setembro de 1996, entre a União, os Estados e as 
entidades da sociedade civil, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A Portaria no 458, de 4 de outubro de 2001, estabelece as Diretrizes e Normas do Peti. A Portaria GM/
MDS no 666, de 28 de dezembro de 2005, realizou a integração entre o Peti e o Programa Bolsa Família (PBF).

O público-alvo desse programa é a família que tenha fi lho(s) na faixa etária de 7 a 15 anos de idade 
que estejam inseridos em algum contexto de trabalho considerado como perigoso, penoso, insalubre ou de-
gradante (formas regulamentadas pela Portaria MTE no 20/2001). Terão prioridade as famílias com renda per 
capita de até ½ salário mínimo.

As ações desse programa compreendem: repasse da Bolsa Criança Cidadã; execução da jornada 
ampliada; trabalho com as famílias (socioeducativo e de geração de emprego e renda). 

1.2.1 Competências e despesas municipais na execução do programa

Os serviços socioeducativos do Peti também são realizados nos Centros de Referência de Assistência 
Social. O Município deverá arcar com as despesas geradas pelas responsabilidades descritas a seguir e com 
os salários de todos os profi ssionais envolvidos no programa. 
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Para garantir a execução do programa, o Município deve assumir os seguintes compromissos:

• cofi nanciar, em parceria com o governo federal e o Estado, os recursos para concessão da Bolsa 
Criança Cidadã e para custeio da jornada ampliada;

• estruturar e ofertar os serviços socioeducativos, garantindo acesso a programas de qualifi cação 
profi ssional e geração de trabalho e renda;

• identifi car e inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) as famílias com crianças em situação de 
trabalho infantil, potenciais benefi ciárias do programa;

• providenciar a divulgação da listagem de benefi ciários do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil no Município.

• acompanhar as ações ofertadas pelos serviços socioeducativos e inserir no Sistema de Controle 
do Programa – Sispeti;

• acompanhar a frequência escolar das crianças e incluir no Sispeti;
• executar a operacionalização do pagamento da Bolsa Criança Cidadã;
• executar a jornada ampliada, monitorando suas atividades.

1.2.2 Repasses do governo federal

Os recursos do cofi nanciamento federal do serviço socioeducativo do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti) são repassados, de modo regular e automático, do Fundo Nacional de Assistência So-
cial (FNAS) para os Fundos Municipais de Assistência Social e para o Fundo de Assistência Social do Distrito 
Federal, por meio do Piso Variável de Média Complexidade.

Os valores repassados aos Municípios para a gestão socioeducativa seguem a seguinte trajetória:

Portaria do MDS/Suas 458/2001 
Por benefi ciário da zona rural – R$ 20,00 (mensais)
Por benefi ciário da zona urbana – R$ 10,00 (mensais)

Portaria MDS/Suas 225/2006 – equipara os valores em 23 de junho
Por benefi ciário urbano ou rural – R$ 20,00 (mensais)

Portaria MDS/Suas 431/2008 – modifi ca os repasses para os Municípios.
O valor do cofi nancimento federal do Piso Variável de Média Complexidade passa a ser de: 

– R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais por grupo socioeducativo de vinte crianças e adolescentes 
participantes do Peti. 

– R$ 1.000,00 (mil reais) mensais para Municípios com apenas um grupo socioeducativo.

De 2001 a 2007, o valor de repasse do Peti fi cou congelado em R$ 20,00 reais mensais/benefi ciário 
para a zona urbana. A correção monetária desse valor segundo o IPCA mostra que, em 2007, antes da mu-
dança de regras do repasse, esse valor já deveria estar em R$ 30,60. 

Segundo a tabela a seguir, em 2007, haviam 4.403 Municípios conveniados ao Peti. Neste ano, quan-
do as regras ainda não haviam mudado, houve um repasse total de R$ 216,2 milhões. Considerando que o 
valor do repasse deveria estar em R$ 30,60, então os Municípios deveriam ter recebido um total de R$ 330,8 
milhões. Ou seja, só em 2007 deixaram de receber R$ 114,6 milhões. 

1.2.3 Abrangência do Programa

A tabela a seguir mostra a quantidade de Municípios que possuem convênio com o Peti. Nos últimos 
quatro anos, 61% deles estavam conveniados. Atualmente 61,4% dos Municípios estão conveniados (3.416). 
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Tabela 1

Segundo os valores repassados por ano e por Estado, percebe-se que Pernambuco e Bahia são os 
Estados que recebem os maiores repasses, sinalizando que são os que mantêm a maior quantidade de gru-
pos socioeducativos. 

Tabela 2

 

1.3 Programa Bolsa Família

O Programa Bolsa Família (PBF) foi instituído pela Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Trata-se 
de um programa de transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza (com renda mensal por 
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pessoa de R$ 69,01 a R$ 137,00) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 69,00), com 
condicionalidades ligadas às áreas de Educação e Saúde. 

Esse programa unifi cou os procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda 
do governo federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação – Bolsa 
Escola (2001), Acesso à Alimentação – PNAA (2003), Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Saúde 
– Bolsa Alimentação (2001), Programa Auxílio Gás (2002), e Cadastramento Único do governo federal (2001). 

1.3.1 Competências e despesas dos Municípios na execução do programa

Os Municípios assumem uma série de responsabilidades relativas à execução desse programa, que é 
um dos que mais sobrecarregam as prefeituras. A seguir listamos as atividades mais onerosas:

• identifi car e inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) as famílias em situação de pobreza e extre-
ma pobreza; 

• dispor de infraestrutura e recursos humanos permanentes para a execução das atividades ineren-
tes à operacionalização do CadÚnico; 

• garantir o acesso dos benefi ciários do PBF aos serviços de Educação e Saúde, em articulação 
com os governos federal e estadual; 

• acompanhar o cumprimento das condicionalidades nas áreas de Saúde e Educação; 
• acompanhar as famílias benefi ciárias, em especial na atuação em casos de maior vulnerabilidade 

social; 
• estabelecer parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, governamentais 

e não governamentais, para a oferta de programas complementares aos benefi ciários do Progra-
ma Bolsa Família.

1.3.2 Repasses do governo federal

No início do programa, cada prefeitura recebia uma parcela única de R$ 6,00 por família cadastrada no 
CadÚnico. Todas as despesas ocasionadas no decorrer da gestão do programa eram inteiramente assumidas 
pelos Municípios. 

Em 2006, foi instituído o Índice de Gestão Descentralizada (IGD) pela Portaria no 148, de 26 de abril 
de 2006. O índice é um número indicador que varia de 0 a 1 e mede a qualidade da gestão municipal tanto 
do Bolsa Família quanto do Cadastro Único (CadÚnico). O IGD é a garantia dos Municípios de que o repasse 
mensal de recursos fi nanceiros seja efetuado. Quanto maior o IGD conseguido pelo Município, maior será o 
valor do recurso que receberá do MDS. 

Ou seja, o Município está executando todas as tarefas de um programa que não é seu e, para receber 
algum fi nanciamento para isso, é julgado segundo sua capacidade de gestão do programa. Quanto melhor for 
esta gestão, maior será o repasse que receberá do governo federal, uma vez que todas as tarefas de admi-
nistração do CadÚnico e de acompanhamento das condicionalidades de Saúde e Educação recaem sobre a 
gestão local. 

Para receber os recursos, o Município deve atingir o valor mínimo de 0,55 no cálculo do IGD e o va-
lor mínimo de 0,2 em cada um dos quatro indicadores que compõem o IGD. Esses quatro indicadores são a 
média aritmética das seguintes variáveis: taxa de cobertura de cadastros; taxa de atualização de cadastros; 
taxa de crianças com informações de frequência escolar; taxa de famílias com acompanhamento das condi-
cionalidades de Saúde. 

Se o Município não faz o acompanhamento das famílias, o governo federal fi ca sem a informação e 
entende que elas não estão cumprindo com as condições exigidas pelo programa e pode cancelar o paga-
mento da bolsa.

REPASSE MENSAL = [IGD x R$ 2,50 x (200 x 2)] + [IGD x R$ 2,50 x (no de famílias – 200)]
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• Para os Municípios de pequeno porte, que normalmente têm um número menor de famílias no Pro-
grama, o MDS regulamentou que eles receberão recursos em dobro por até 200 famílias. Assim, ao 
número de famílias benefi ciárias devem ser somadas mais 200 famílias.
Esse valor de R$ 2,50 está congelado desde 2006. De acordo com a correção monetária pelo índice 

do IPCA de maio de 2009, este valor deveria estar hoje em R$ 2,87. 

1.3.3 O subfi nanciamento

Os recursos repassados são para cofi nanciar as seguintes atividades: 

• gestão de condicionalidades; 
• gestão de benefícios;
• acompanhamento das famílias benefi ciárias, em especial daquelas em situação de maior vulne-

rabilidade social;
• cadastramento de novas famílias, atualização e revisão dos dados contidos no CadÚnico; 
• implementação de programas complementares nas áreas de: alfabetização e educação de jovens 

e adultos, capacitação profi ssional, geração de trabalho e renda, acesso ao microcrédito produtivo 
orientado e desenvolvimento comunitário e territorial, dentre outras;

• atividades relacionadas a demandas de fi scalização do Bolsa Família e do CadÚnico, formuladas 
pelo MDS. 

Para se ter uma ideia dos reais gastos dos Municípios com a execução do Programa Bolsa Família, 
serão usados como exemplo dados de um Município do Espírito Santo, com 14.322 habitantes. 

O gasto mensal do Município com custeio de recursos humanos, que fi ca inteiramente sob sua respon-
sabilidade, fi ca em torno de R$ 3.500. Já os gastos com custeio de recursos materiais giram em torno de R$ 
2.300 mensais. Estes gastos somam R$ 5.800 ao mês. 

Segundo informações do banco de dados do MDS, esse Município tem 1.062 famílias benefi ciárias do 
Programa Bolsa Família e seu último repasse mensal foi de R$ 2.425,68, ou seja, 42% dos custos. 

Os Municípios pequenos são os que mais sofrem com os altos custos e as diversas atribuições que 
recebem para executar o PBF, pois, muitas vezes, possuem poucos computadores, falta de acesso à Internet, 
falta de verbas para custear recursos humanos e todos os recursos materiais que envolvem as fi scalizações e 
acompanhamentos de cadastros e condicionalidades. 

Tabela 3

Cargo
Carga Horária 
mensal desta 

tarefa

Remuneração bruta 
do último mês

Carga horária total 
do servidor

GESTORA 80 h R$ 3.200,00 200 h

ASSISTENTE SOCIAL 160 h R$ 1.226,00 160 h

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 160 h R$ 496,28 160 h

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 160 h R$ 496,28 160 h

Fonte: informações fornecidas pelo Município de Muqui/ES

1.3.4 Abrangência do IGD

Atualmente, existem apenas quatro Municípios no país que não efetuaram o convênio do Programa 
Bolsa Família, quais sejam: Linha Nova, Maçambara, Mariana Pimental e Tupandi, todos do Rio Grande do 
Sul. Tais Municípios não recebem o repasse federal do IGD, porém suas famílias recebem o benefício, que é 
gerido pelo Estado. 

O repasse mensal de recursos fi nanceiros pode não ser efetuado se o Município não atingiu o valor míni-
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mo de 0,55 no cálculo do IGD e o valor mínimo de 0,2 em cada um dos quatro indicadores que compõem o IGD. 

Mensalmente, diversos Municípios deixam de receber o repasse federal, pois não cumpriram com 
alguma(s) de suas obrigações com a efi ciência exigida pelo governo. Segundo a tabela a seguir, pode-se notar 
que muitos Municípios chegam a passar até um ano sem receber qualquer repasse. 

Em 2009, 189 Municípios ainda não receberam qualquer repasse. Em 2008, 114 passaram o ano tam-
bém sem receber qualquer incentivo e, em 2007, foram 150. Veja a tabela a seguir.

Tabela 4

A tabela a seguir apresenta os repasses totais efetuados por ano. Vê-se que no ano de 2005 os re-
passes foram bem mais reduzidos, pois ainda não havia sido implantado o repasse mensal com base no IGD. 

Muitos Municípios ainda deixam de receber esse auxílio fi nanceiro por sua difi culdade em acompanhar 
os benefi ciários na área de Saúde. O Distrito Federal é um exemplo, pois é a Unidade da Federação com os 
menores índices de acompanhamento na área de Saúde, o que impossibilita o repasse do governo federal. 

Tabela 5
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Uma pesquisa sobre a utilização do IGD realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome procurou saber, entre outras coisas, sobre a infraestrutura das prefeituras para administrar o 
PBF. Perguntados sobre a quantidade de computadores que tinham nas prefeituras para a gestão do PBF e 
do cadastro único, muitos Municípios responderam que tinham apenas um computador disponível para isso. 
Ao analisar as respostas, o MDS faz a seguinte colocação: “o Município que possui somente um computador, 
caso ele venha a apresentar defeito, fi cará sem recursos para atuar na gestão do Programa Bolsa Família e 
do CadÚnico, pois o computador não terá substituto direto e imediato”. 47

 
Os pequenos Municípios brasileiros, que possuem precária infraestrutura e ainda recebem o peso de 

administrar um programa federal da envergadura do Bolsa Família são ainda penalizados quando não têm 
condições materiais para geri-lo, não recebendo o recurso básico para a sua operacionalização.

Todos os fatos analisados anteriormente mostram um desequilíbrio entre os entes da federação na 
gestão de programas federais, que precisa ser analisado com muito cuidado e consideração. Vemos que o 
grande ônus na gestão do PBF recai sobre os Municípios. Além disso, nota-se que eles são penalizados com 
o não-repasse de recursos para essa gestão caso enfrentem problemas para lidar com tamanha responsabili-
dade. E problema de gestão é o que não falta nos milhares de pequenos Municípios brasileiros, que carecem 
de infraestrutura, acesso à Internet e principalmente mão de obra qualifi cada. Ao invés de cortar o repasse do 
IGD, o governo federal deveria rever suas regras e assumir maior responsabilidade na gestão do PBF, dando 
maior auxílio técnico aos governos locais. 

2 – Educação

2.1 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – Pnate

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) foi instituído pela Lei no 10.880, de 9 
de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso ao transporte escolar a alunos do ensino fundamental 
público, residentes em área rural, por meio de assistência fi nanceira, em caráter suplementar, aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. A assistência fi nanceira de que trata este programa tem caráter suplementar, 
conforme o disposto no inciso VII do art. 208 da Constituição Federal, uma vez que também é de responsabi-
lidade do Município o transporte dos alunos matriculados na rede de ensino municipal. 

A Medida Provisória 455/2009 – transformada na Lei no 11.947/2009 – ampliou o programa para toda 
a educação básica, benefi ciando também os estudantes da educação infantil e do ensino médio residentes 
em áreas rurais. 

O objetivo é a transferência automática de recursos fi nanceiros, sem necessidade de convênio ou 
outro instrumento congênere para custear despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, 
pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação 
de assentos, combustível e lubrifi cante do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o trans-
porte de alunos da educação básica pública, residentes em área rural. Serve, também, para o pagamento de 
serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. 

2.1.1 Despesas do Município

Ficam sob a responsabilidade dos Municípios, as seguintes despesas: 

• aquisição de frota para realização do transporte escolar;
• remuneração dos motoristas responsáveis pelo transporte dos alunos e dos monitores responsá-

veis pelo acompanhamento e segurança dos alunos nos trajetos percorridos;
• planejamento das rotas de acordo com a localização das escolas e residência dos estudantes;

47  Análise da Pesquisa sobre a utilização dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Renda 
de Cidadania. Brasília, 2007, p. 9. 
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2.1.2 Repasses do governo federal

Os valores transferidos diretamente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios são feitos em 
nove parcelas anuais, de março a novembro. 

Em 2004, o valor per capita (aluno/ano) foi de R$ 76,47. 

Em 2005, o valor per capita foi de R$ 80,33 (aluno/ano).

De 2006 a 2008, o valor per capita/ano passou a variar entre R$ 81,00 e R$ 116,32, de acordo com a 
área rural do Município, a população moradora do campo e a posição do Município na linha de pobreza. A par-
tir de 2008, passou a ser considerado também o seu Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Em 2009, o valor per capita/ano teve reajuste linear de 8%, passando a variar de R$ 88,13 a R$ 
125,72. O cálculo do montante de recursos fi nanceiros destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios tem como base o quantitativo de alunos da zona rural, transportados e informados no censo escolar 
do ano anterior.

 
Tabela 6

Ano PER CAPITA (aluno/ano) Legislação e forma de cálculo

2004 R$ 76,47*

Resolução no 14/2004 – era calculado dividindo-se os 
recursos específi cos consignados na Lei Orçamentária Anual 
pelo número de alunos do ensino fundamental da área rural 
declarados no Censo Escolar do ano anterior.

2005 R$ 80,33* Resolução no 05/2005 – mesmo cálculo acima.

2006-2008 R$ 81,00 a R$ 116,32

Resoluções no 12/2006, 43/2007 e 10/2008 – calculado 
considerando o número de alunos do ensino fundamental da 
área rural declarados no Censo Escolar do ano anterior e 
o Fator de Necessidade de Recursos do Município (FNR-M 
– calculado considerando o porcentual da população rural 
do Município – IBGE/2000, área do Município – IBGE/2001 
e o percentual da população abaixo da linha de pobreza – 
Ipeadata/2000). 

2009** 88,13 a R$ 125,72
Resolução no 14/2009 – Considerou o número de alunos 
da educação básica pública, residentes em área rural, 
declarados no Censo Escolar do ano e o FNR-M.

 Fonte: FNDE/ Elaboração própria CNM
 * Valor calculado pela CNM (total de recursos/ total de alunos)
 **Ajuste de 8% de 2008 para 2009

A tabela a seguir mostra o total de recursos repassados pelo FNDE aos Municípios entre os anos de 
2004 e 2009. 

Tabela 7 –  Valores repassados Pnate

Ano Total de recursos 
(milhões)

Aumento dos 
recursos (%) Alunos (milhões) Aumento do 

atendimento (%)
2004 244.700.000 -  3.200.000 -
2005 265.100.000 8%  3.300.000 3%
2006 275.100.000 4%  3.500.000 6%
2007 292.000.000 6%  3.400.000 -3%
2008 301.200.000 3%  3.400.000 0%
2009 478.200.000 59%  4.800.000 41%
Fonte: FNDE/ Elaboração própria. CNM
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Tendo como parâmetro uma pesquisa realizada no Estado de Minas Gerais pela Associação Mineira 
de Municípios, pode-se verifi car que os repasses feitos pela União para auxiliar nos gastos com transporte 
escolar cobrem em média de 13 a 15% dos reais gastos assumidos pelas prefeituras. 

Segundo essa pesquisa, os Municípios gastam, em média, R$ 716,00 aluno/ano. E, de acordo com a 
tabela anterior, vemos que, no ano de 2009, os repasses da União giram em torno de uma média nacional de 
R$ 99,60 aluno/ano, o que seria 14% dos gastos municipais. 

Embora o Pnate seja um programa suplementar, é possível depreender dessas estimativas que a 
porcentagem com que a União vem contribuindo é muito reduzida, pois este é o ente federativo que fi ca com 
a maior fatia do bolo tributário. Está havendo uma razão inversa, em que os Municípios, aqueles com a parti-
cipação mais limitada na distribuição dos tributos, entram com 85% dos gastos. 

A tabela a seguir replica os gastos de Minas Gerais para todos os Estados do país. Tendo como base 
o custo/aluno de R$ 716,00 e, multiplicando este valor pelo número de alunos da rede municipal e da rede 
estadual de cada Estado, podemos ver a estimativa do custo total aluno/ano dos Municípios e dos Estados 
para o ano de 2009. Os gastos totais dos Municípios girariam em torno de R$ 2,1 bilhões, e os dos Estados 
em torno de R$ 1,3 bilhões. 

Tabela 8

Já a tabela a seguir mostra os valores que serão efetivamente repassados pelo governo federal aos 
Estados e aos Municípios em 2009, que cobrirão uma média de 13,6% do custo real do programa. 
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Tabela 9

2.3 Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), implantado em 1955, transfere recursos fi nan-
ceiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para auxiliar na aquisição de gêneros alimentícios 
para a merenda escolar dos alunos da educação infantil (creches e pré-escola) e do ensino fundamental, 
inclusive das escolas indígenas, matriculados em escolas públicas e fi lantrópicas.

O Pnae é também de caráter suplementar, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da Constituição 
Federal, quando coloca que o dever do Estado (ou seja, das três esferas governamentais: União, Estados e Mu-
nicípios) com a Educação é efetivado mediante a garantia de “atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de zero a seis anos de idade” (inciso IV) e “atendimento ao educando no ensino fundamental, por meio de pro-
gramas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à Saúde” (inciso VII). 

Até o ano de 1993, a execução do programa ocorreu de forma centralizada. O órgão gerenciador pla-
nejava os cardápios, adquiria os gêneros por processo licitatório, contratava laboratórios especializados para 
efetuar o controle de qualidade e ainda se responsabilizava pela distribuição dos alimentos em todo o território 
nacional. 

Apenas em 1994, a descentralização dos recursos para execução do programa foi instituída por meio 
da Lei no 8.913, de 12/7/1994, mediante celebração de convênios com os Municípios e com o envolvimento 
das secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal.

A consolidação da descentralização, já sob o gerenciamento do FNDE, aconteceu com a Medida 
Provisória no 1.784, de 14/12/1998, em que, além do repasse direto a todos os Municípios e às secretarias de 
Educação, a transferência passou a ser feita automaticamente, sem a necessidade de celebração de convê-
nios ou quaisquer outros instrumentos similares, permitindo maior agilidade ao processo. Nessa época, o valor 
diário per capita era de R$ 0,13. 
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2.3.1 Competências e despesas do Município

Este não é um programa exclusivamente federal que o Município tenha que gerir. Trata-se de um com-
plemento para a aquisição dos gêneros alimentícios da merenda escolar. As tarefas exercidas pelo Município 
são as seguintes: 

• ter um nutricionista responsável pela elaboração dos cardápios da alimentação escolar;
• responsabilizar-se pelo recebimento e complementação dos recursos fi nanceiros transferidos pelo 

FNDE;
• instituir um Conselho de Alimentação Escolar (CAE);
• garantir ao CAE a infraestrutura (instalações físicas e recursos humanos) necessária à execução 

das atividades de sua competência, inclusive o transporte para deslocamento dos integrantes do 
CAE aos locais relativos ao exercício de sua competência;

• apresentar ao CAE o relatório anual de gestão do Pnae;
• promover ações de saneamento básico nas instituições escolares de sua responsabilidade.
• prestar contas dos recursos fi nanceiros recebidos à conta do Pnae;
• reprogramar para o exercício seguinte, nos termos disciplinados pela resolução vigente do FNDE, 

o saldo dos recursos fi nanceiros existente ao fi nal de cada ano;
• possuir estrutura adequada para o armazenamento dos gêneros alimentícios na sede do Município 

e nas escolas;
• realizar o transporte e a entrega dos gêneros alimentícios a todas as escolas da sua rede e ma-

nutenção dos carros;
• assegurar pessoal responsável pela elaboração e distribuição das refeições (merendeiras, moto-

ristas, auxiliares de cozinha);
• adquirir utensílios e equipamentos para distribuição da merenda, bem como garantir a sua manu-

tenção (copo, pratos, talheres, panelas, outros);
• adquirir o gás de cozinha e manter os equipamentos de cozinha.

2.3.2 Repasses do governo federal

Atualmente, o valor repassado pela União, por dia letivo, é de R$ 0,22 por aluno de creches públicas e 
fi lantrópicas, e de R$ 0,22 por estudante do ensino fundamental e da pré-escola. Para os alunos das escolas 
indígenas e localizadas em comunidades quilombolas, o valor per capita é de R$ 0,44. 

O repasse é feito diretamente aos Estados e Municípios, com base no censo escolar realizado no ano 
anterior ao do atendimento.

Tabela 10

Ano/período 1994* - 
2002 2003 2004 2005 2006 – 2008*** 2009

Legislação Resolução 
no 15/2000

Resolução no 
15/2003

Resolução no 
45/2003

Resolução 
no 38/2004

Resolução no 
21/2005

Resolução no 
32/2006

Não 
publicada 

até 20/4/2009

Creche - R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,22 R$ 0,22

Pré-Escola R$ 0,06 R$ 0,13 R$ 0,15 R$ 0,18 R$ 0,22 R$ 0,22
Ensino 

Fundamental R$ 0,13 R$ 0,13 R$ 0,15 R$ 0,18 R$ 0,22 R$ 0,22

Ensino Médio - - - - - R$ 0,22

Indígenas - R$ 0,34 R$ 0,34 R$ 0,34 R$ 0,44 R$ 0,44

Quilombolas - - - R$ 0,34 R$ 0,44 R$ 0,44

Fonte: FNDE 
Elaboração CNM
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De acordo com a correção monetária desses repasses, observa-se que apenas o valor de repasse 
para a pré-escola está sendo corrigido de acordo com a infl ação. O valor repassado para a creche deveria 
estar hoje em R$ 0,25, e o para o ensino fundamental deveria estar em R$ 0,42. 

2. Custo médio das refeições

A tabela a seguir mostra o custo médio real das refeições por aluno/dia nas quatro regiões do país. Ve-
mos que o Sudeste é a região com o custo mais alto, alcançando R$ 0,70 o custo das refeições nas creches. 
Ou seja, nesta região, os Municípios entram com até 70% do valor da merenda. 

Segundo sugere a fonte, a média de gastos nacional dos Municípios com merenda das creches fi ca em 
torno de R$ 0,61. Ou seja, os Municípios estariam arcando com 64% do valor da merenda. 

Tabela 11 – Custo médio das refeições por aluno/dia (R$), segundo região do Brasil, em 2006

Região Creches Pré-escolas e ensino 
fundamental 

Escolas/creches 
indígenas 

Escolas/creches 
quilombolas 

Norte 0,39 0,30 0,78 0,43 

Nordeste 0,45 0,28 - 0,65 

Centro-Oeste 0,60 0,31 0,61 - 

Sudeste 0,70 0,45 0,76 0,50 

Sul 0,59 0,31 0,46 0,40 

Média geral 0,61 0,36 0,66 0,53

 Fonte: Prêmio Gestor Efi ciente da Merenda Escolar, 2007
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PERCEPÇÕES DOS PREFEITOS 
E PREFEITAS SOBRE 
PRIORIDADES DE GOVERNO E 
REQUISITOS PARA UMA BOA 
GESTÃO48

O prefeito, como chefe do Executivo municipal, tem um papel de grande relevância na condução da 
administração do Município. O planejamento e o acompanhamento da execução de obras públicas, implanta-
ção 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 conscien-
te 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 Na-
cional de Municípios questionou 227 gestores municipais de todas as regiões do país no início de 2009, mo-
mento em que estavam assumindo seus novos mandatos. Ao todo, 206 homens e 21 mulheres responderam 
às questões, sendo 54 reeleitos e 173 eleitos em primeiro mandato. 

No intuito de obter as respostas desejadas, foi aplicado como método de pesquisa a Escala de Likert. 
Trata-se de uma escala de classifi cação, amplamente utilizada, que exige que os entrevistados indiquem um 
grau de concordância ou discordância com uma série de afi rmações relacionadas ao objeto de estudo. Para 
cada objeto questionado, como, por exemplo, prioridades de governo, o entrevistado obtém cinco categorias 
de respostas, que vão de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Foi feita assim uma análise de perfi l, 
que poderá ser vista em seguida, obtendo-se uma média geral do grupo para cada objeto questionado. 

Tabela 1 – Representação da Escala de Likert

1. Prioridades de governo

Para se detectar as percepções dos novos gestores sobre quais deveriam ser suas prioridades no 
governo que estava se iniciando, disponibilizou-se no questionário uma série de áreas em que uma prefeitura 

48  Estudo realizado em julho de 2009.

15
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deve atuar. Os entrevistados deveriam informar uma escala de valores para cada item, que passava pelas 
áreas de: Saúde, Educação, Saneamento, Geração de Renda, Segurança, Agricultura, Indústria, Comércio 
e Serviços, Meio Ambiente, Assistência Social, Turismo e Cultura, Trânsito, Habitação, Tecnologia e Direitos 
Humanos. 

A lista a seguir traz a ordem de prioridades segundo a média geral do total de entrevistados. 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 so-
ciedade, que sempre apresentam reclamações contundentes quanto a estas áreas. 

Cabe salientar que estas duas áreas, Saúde e Educação, são as que detêm vinculações constitucio-
nais, 25% e 15% respectivamente, e somadas representam cerca de 40% do orçamento total da prefeitura. 
Ou seja, além de prioridade para os gestores, estas duas pastas possuem os maiores orçamentos municipais.

Em seguida, os gestores trazem como terceira e quarta prioridades a geração de emprego e renda e 
a assistência social. A preocupação com a geração de emprego e renda está relacionada com os altos índices 
de desemprego e com a 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, tráfi co de drogas e armas, entre outros.

Já a necessidade da assistência social também está relacionada a este quadro, pois os serviços so-
ciais estão diretamente relacionados 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 ca-
rente de ações assistenciais e mesmo que timidamente gerar renda e trabalho a esta parcela da população. 

O que nos chama a atenção é o fato de o item “segurança” aparecer como um dos menos importantes 
na lista de prioridades. O Brasil fi gura entre os países com os mais altos índices de violência homicida do mun-
do, o que é gerado principalmente pela desigualdade social. Há uma média de 45 mil brasileiros assassinados 
por ano no país, e essa violência não está mais concentrada apenas em grandes centros urbanos, ela está se 
disseminando para os Municípios de pequeno e médio porte também. O desemprego, a falta de acesso à Edu-
cação e à Saúde, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer geram patamares alarmantes de criminalidade nas cidades. 

Essa indicação de uma falta de atenção dos prefeitos e prefeitas em relação à segurança pública 
mostra que eles ainda não estão plenamente conscientes do seu papel preventivo na redução da violência 
criminal, e estão se fi xando apenas no papel repressor da polícia estadual, que não é de sua competência. O 
papel preventivo pode ser exercido por meio da implementação de políticas inteligentes de segurança pública 
que invistam em projetos de natureza social, principalmente aquelas que focalizem com prioridade os jovens 
vulneráveis e interceptem as dinâmicas geradoras da violência. Como veremos a seguir, apenas os prefeitos 
reeleitos valorizam um pouco mais a necessidade de se atuar na área de segurança pública. 

Tabela 2
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2. Prioridades – reeleitos X 1o mandato 

Fazendo uma comparação entre as prioridades apontadas pelos prefeitos reeleitos e aqueles que es-
tavam ingressando em seu primeiro mandato, a ordem de prioridades se diferencia um pouco. 

O grupo de prefeitos reeleitos, que já possui maior experiência em governo municipal e mais conhe-
cimento das particularidades dos problemas da população, coloca a Educação como prioridade de governo. 
Saúde vem em segundo e geração de renda se mantém em terceiro. 

A questão sobre o saneamento básico ganha bastante importância entre os reeleitos, passando à 4ª 
posição no ranking. Já entre os prefeitos em 1o mandato, o saneamento vem em 9o lugar, atrás de questões 
como Meio Ambiente e Tecnologia. 

Esta mudança de prioridades entre os dois grupos evidencia que os prefeitos reeleitos já sentiram as 
consequências negativas da falta de saneamento básico no seu Município. O investimento em saneamento 
pode acarretar grande redução nos investimentos em Saúde. Ou seja, é notório que eles já identifi caram que 
investir em saneamento é bastante efi caz e efi ciente para a administração local.

A segurança pública também ganha maior relevância entre os reeleitos, mostrando a maior ciência 
destes em relação à gravidade da violência como problema social. Já entre os que estão no seu 1o mandato, 
a segurança fi gura entre um dos últimos itens de sua lista de prioridades (13o lugar). 

Tabela 3

3. Prioridades por gênero

Com uma percepção diferente da dos prefeitos, as prefeitas não apontam Saúde ou Educação como 
prioridade absoluta, prioridade que ganha grande peso nas respostas dos gestores homens. Para elas, a prin-
cipal questão a ser trabalhada em seus governos é a geração de renda. Esse posicionamento das mulheres 
pode apontar para uma maior preocupação com o crescimento econômico e com a promoção do bem-estar 
da comunidade como um todo – desenvolvimento social. A geração de emprego e renda melhora a qualidade 
de vida de todos, atacando várias frentes ao mesmo tempo, pois estimula maior e melhor acesso às outras 
categorias como habitação, alimentação, lazer, cultura, Saúde e Educação.

A Saúde vem em segundo lugar para as mulheres, mas tem um peso semelhante ao dos homens. Já 
a assistência social aparece com maior força e peso entre as mulheres. 

A outra diferença mais marcante entre as percepções femininas e masculinas quanto às prioridades 
é que as mulheres dão um peso bem menor à educação (4o lugar na lista), dando maior ênfase à assistência 
social (que fi cou em 3o). 
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Tabela 4

4. Prioridades por região

Nas cinco regiões do país, Educação, Saúde e Geração de Renda apareceram como as três primeiras 
prioridades de governo. A diferença é que no Norte e no Centro-Oeste a prioridade absoluta é a Educação. 
Nas outras regiões é a Saúde. No Nordeste, a Educação vem em segundo lugar, mas apresenta um peso 
muito mais elevado em relação às outras regiões. 

Analisando a questão da Educação sob a ótica do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb49) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) do Ministério da Edu-
cação (MEC), fi ca claro por que os gestores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam maior 
preocupação com a Educação, uma vez que estas são as localidades onde temos os menores índices do Ideb. 
As regiões Sudeste e Sul possuem um Ideb bem mais elevado.50

Na região Sul, nota-se que, diferentemente das outras regiões, a agricultura recebe um peso maior, 
vindo em 4o na lista de prioridades. Esse foco dos gestores do Sul em agricultura é um refl exo da economia 
da região, que possui uma grande quantidade de pequenos Municípios e uma área rural extensa voltada aos 
agronegócios. 

Direitos humanos e segurança pública são mais valorizados no Nordeste, vindo antes mesmo de tu-
rismo. Talvez essa percepção refl ita uma consciência desses prefeitos e prefeitas de que o investimento em 
ações que gerem maior segurança pode aumentar o turismo na região. 

Outra questão que chama atenção é o baixo valor atribuído à questão do saneamento na região 
Centro-Oeste, onde este item aparece como o penúltimo na lista. 

49  O Ideb foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2007 e avalia a qualidade da Educação considerando tanto as informações 
de desempenho em exames padronizados como as de fl uxo escolar. Disponível em: <http://portalideb.inep.gov.br>.

50  Médias do Ideb 2007 da rede municipal de ensino, por região: N (3,06); NE (2,81); CO (3,73); SE (4,42); e Sul (4,25).
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Tabela 5

Tabela 6

5. Principais requisitos para ser um(a) bom(a) prefeito(a)

Muito se fala sobre a capacidade de gestão das cidades brasileiras e existe quase um “pré-conceito” 
de que os gestores locais têm pouca qualifi cação. Para investigar essa premissa, aplicou-se outra série de 
questões no questionário, a qual solicitou que os prefeitos e prefeitas atribuíssem sua escala de valor quanto 
às principais características que um gestor deve possuir para realizar uma boa gestão. 

Foram disponibilizadas 12 características, que vão desde a capacidade de trabalho em equipe até uma 
grande capacidade de planejamento e uma percepção do futuro, para que eles assinalassem quais destas são 
as mais importantes. A partir disso, obtivemos uma média e uma categorização de quais requisitos são mais 
ou menos importantes para o sucesso da administração da cidade na visão dos gestores e gestoras.

As médias gerais indicam que a capacidade de vislumbrar o futuro, ou seja, prever o que pode aconte-
cer com seu Município é a característica principal apontada, seguida da capacidade de inovar. Este resultado 
indica que os atuais gestores municipais têm bem em mente 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. 

Crê-se que estas duas características indicam que os atuais mandatários têm uma boa compreensão 
do mundo atual e conseguem identifi car quais qualidades podem diferenciar uma boa gestão. 

5.1 Por gênero
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Analisando os resultados obtidos, pode-se identifi car que os dois grupos – homens e mulheres – têm a 
mesma percepção das características que um gestor deve possuir. A visão de futuro é a principal característica 
apontada pelos dois, seguida da capacidade de inovar e o controle dos gastos e da máquina pública.

O grupo das mulheres tem mais certeza destas características do que o grupo dos homens, princi-
palmente nas três primeiras afi rmativas e também no item sobre a capacidade de organização da máquina 
pública. Nestes quatro itens, a média foi de concordância total (5), o que indica que o grupo, além de achar 
relevante a capacidade de visão e inovação, crê que o controle e a organização da máquina é fundamental 
para se alcançar uma boa administração.

Em geral, as mulheres são mais convictas nas suas respostas do que os homens, pois suas médias 
são maiores. Somente em uma característica os homens possuem média maior, que é a capacidade de ne-
gociar e resolver confl itos.

Tabela 7

5.2 Reeleitos X 1o mandato

Ao analisar os resultados por grupo de gestores eleitos em primeiro mandato e em segundo mandato, 
pode-se notar que as médias mudam, mas as duas características principais continuam sendo as mesmas: a 
visão de futuro e a capacidade de inovar.

Chama a atenção que a capacidade de liderança é a quarta colocada em importância para os dois 
grupos, o que causa certo estranhamento, pois sempre partimos da premissa de que a liderança é fator deter-
minante para o sucesso. No entanto, os gestores reeleitos não indicam isso como muito relevante.

Além disso, os dois grupos dão pouca importância para a capacidade de acompanhar as inovações 
tecnológicas e o conhecimento da legislação. Novamente chama a atenção a pouca importância a este último 
item, pois todas as regras e condutas dos administradores municipais são regidas por leis e o conhecimento 
deste tipo de legislação seria fundamental para o administrador local.

Tabela 8
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Tabela 9

5.3 Por região

Se olharmos os resultados por região geográfi ca, será possível notar que há algumas diferenças entre 
as características elencadas como principais. 

Os gestores do Norte indicam que a visão de futuro é o principal requisito para uma boa administração, 
o que também o é para os gestores do Sul. 

Já os gestores do Sudeste e Centro-Oeste se dividem entre dois requisitos principais. Enquanto no 
Sudeste a importância dada à visão de futuro empata com a capacidade de inovar, no Centro-Oeste a visão 
de futuro é tão importante quanto o controle dos gastos da máquina pública. Vale lembrar que o Centro-Oeste 
brasileiro teve uma rápida ascensão econômica; segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE); o PIB da região foi o que mais cresceu nos últimos anos. 

Os gestores do Nordeste se diferenciam um pouco, pois apresentam o maior peso, com concordância 
absoluta, no item sobre controle dos gastos e da máquina. 

Tabela 10
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Tabela 11

Nota Técnica

Para a realização deste estudo, utilizou-se a técnica estatística de Escala de Likert, estilo de questio-
nário em que o entrevistado dá uma nota de 1 a 5 para cada afi rmativa.

A realização destas entrevistas se deu entre janeiro a fevereiro de 2009. A amostra chegou a 227 pre-
feitos, o que dá 4,08% dos Municípios brasileiros.

A amostra possui respostas de prefeitos de todas as regiões do País e de todos os portes populacio-
nais. O máximo de erro nas médias, utilizando um intervalo de confi ança a 95%, é de 4% para mais ou para 
menos, o que torna as médias apresentadas bem representativas.
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O pagamento do 13o salário 
pelos Municípios brasileiros em 
200951

A Confederação Nacional de Municípios – CNM realizou uma pesquisa com cerca de 90% dos Muni-
cípios brasileiros para saber sobre o pagamento do 13o salário aos mais de cinco milhões de servidores que 
hoje integram o quadro municipal.

A atual crise econômica mundial, que derrubou a tendência de crescimento da arrecadação dos úl-
timos seis anos e afetou drasticamente este primeiro ano de governo dos gestores municipais, fez com que 
houvesse um aumento no porcentual de Municípios que terão difi culdades em pagar o 13o salário. A crise 
interrompeu uma trajetória de redução da inadimplência do 13o, que é monitorada pela CNM desde 2003. A 
meta da Confederação era fechar 2009 com 0% de inadimplência, mas em razão da crise esse objetivo só 
deve ser alcançado em 2010 ou 2011. 

De acordo com estimativa realizada pela CNM, o pagamento do 13o salário aos funcionários munici-
pais irá representar uma injeção adicional de recursos na economia de R$ 7,097 bilhões nos próximos meses. 
Esse montante irá ajudar no aquecimento da economia brasileira pós-crise. 

A legislação faculta o pagamento do 13o em uma ou duas parcelas. Em 2003, cerca de 50% das prefei-
turas optavam pelo pagamento em parcela única e, como podemos observar na tabela a seguir, essa propor-
ção vem aumentando, sendo que na pesquisa deste ano 61,7% optaram pelo pagamento em parcela única. 

Tabela 1

 

Os Municípios que optarem pelo pagamento em parcela única terão até o dia 20 de dezembro para 
fazê-lo. Neste ano, dos que fi zeram esta opção, 14,8% já pagaram seus servidores, 80,3% optaram pelo 
pagamento no dia 20/12, enquanto 4,8% declaram que terão difi culdades em honrar este compromisso. Este 
porcentual é o maior desde 2008 e quebra a tendência de queda dos últimos cinco anos.

51  Estudo realizado em dezembro de 2009.
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Tabela 2

Os Municípios que optaram pelo pagamento em duas parcelas (38,3%) deveriam ter efetuado o paga-
mento da primeira parcela no último dia 20 de novembro. Um total de 85,5% dos Municípios pesquisados já 
pagou a primeira parcela, sendo que 12,7% declararam que irão pagar até 20 de dezembro. Os outros 1,8% 
afi rmaram que estão sem condições de pagar o benefício, porcentual esse que cresce em relação a 2008 e 
quebra a tendência de queda que vinha ocorrendo desde 2003, ano em que 20,3% dos Municípios declararam 
que iam atrasar o pagamento. No quadro a seguir é apresentado como tem ocorrido o pagamento da primeira 
parcela desde 2003. 

Por fi m, em relação à segunda parcela, que tem prazo estabelecido para 20 de dezembro, 95,5% decla-
raram que irão pagar até a data, sendo que 0,6% já pagou. Os outros 3,7% disseram que não terão condições 
de honrar o prazo, porcentual que também rompe a tendência de declínio que vinha ocorrendo desde 2003. 

 
Tabela 3

PESQUISA SOBRE PAGAMENTO DO 13o SALÁRIO EM 2009

1. Tabulação dos resultados da pesquisa

 
Desde 2003, a Confederação Nacional de Municípios faz uma pesquisa junto às prefeituras municipais 

de todo o país para diagnosticar a situação dos Municípios brasileiros em relação à previsão de pagamento do 
13o salário dos servidores municipais.

  
1.1 Metodologia

A pesquisa é feita por manifestação espontânea. Neste ano de 2009, foram consultados 92,2% dos 
Municípios brasileiros (5.131 cidades).

  

1.2 Procedimento:
  

a)      Disponibilização de diferentes canais para o recebimento da informação: foram aceitas 
respostas por fax, e-mail, por correspondência e pela Internet, no site da Confederação Nacional 
de Municípios – www.cnm.org.br. 

b)      Equipe de suporte da CNM: a Assessoria Técnica e o Setor de Pesquisas da  CNM fo-
ram  disponibilizados para o suporte ao preenchimento dos formulários. 
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c)      Contato telefônico nas regiões com menor índice de respostas: os  Municípios que não 
responderam  ao questionário ou as regiões com baixo número de respostas foram contatados 
por telefone para a obtenção dos dados. 

  
Para evitar o desvio de dados entre Estados com maior ou menor quantidade de Municípios, optou-se 

pela não-defi nição de uma amostra estatística com um porcentual de Municípios de cada Estado. 

O estudo apresenta o cenário real dos Municípios pesquisados até o dia 23 de novembro de 2009. 
  
Como se trata de um levantamento de dados por manifestação espontânea, a CNM continua receben-

do  diariamente novas informações dos Municípios brasileiros.

1.3 Coordenação:

Área de Estudos Técnicos e Setor de Pesquisas da Confederação Nacional de Municípios – CNM.

1.4 Período de coleta das informações:

Entre os dias 2 de novembro e 20 de novembro de 2009.

2. Resultados da pesquisa 2009

O quadro a seguir informa a quantidade de Municípios entrevistados por Estado e o porcentual de 
retorno da pesquisa. Neste ano, a amostragem foi bastante signifi cativa (92,2%).
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2.1 Resultado por questões

O aumento de 1% do Fundo de Participação dos Municípios será utilizado para pagamento
do 13o salário do funcionalismo municipal?

Dos Municípios pesquisados, 92% utilizarão os recursos provenientes do aumento de 1% do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM.

2.2 O salário do funcionalismo municipal está em dia?
 
A maioria dos Municípios brasileiros (95,7%) está com os salários em dia.
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2.3 Qual o regime de trabalho dos servidores?

 O regime de trabalho dos servidores municipais é na maioria estatutário (64,6%). Em alguns casos é 
misto – estatutário e celetista – (22,1%), e pequena parte é celetista (12,8%).
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2.4 Qual a forma de pagamento do 13o salário?

Na maior parte dos Municípios (61,7%), o 13o salário será pago em uma única parcela.
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2.5 Se o pagamento é feito em parcela única, quando é ou será pago?

 Segundo as respostas, 80,4% dos Municípios pretendem pagar até o dia 20 de dezembro. Outros 
14,8% já efetuaram o pagamento e somente 4,8% deverão enfrentar difi culdades no pagamento do 13o ao seu 
funcionalismo.
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2.6 Se o 13o for pago em duas parcelas, a primeira já foi paga?

 A maioria dos Municípios (85,5%) já pagou a primeira parcela. Somente 1,8% terá difi culdade para 
honrar o compromisso.



188        Estudos Técnicos CNM – Volume 2

2.7 Se o 13o for pago em duas parcelas, quando será paga a segunda?

 Somente 3,7% dos Municípios enfrentarão problemas para cumprir o pagamento da segunda parcela, 
mas a grande maioria (95,5%) pagará no dia 20 de dezembro.
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2.8 A folha de pagamento do mês de dezembro irá atrasar?

 A maioria dos Municípios (90,4%) não irá atrasar o pagamento da folha referente ao mês de dezem-
bro. No entanto, 9,6% afi rmaram que vão atrasar. 

 

 

3. Comparação de 2003 a 2009

3.1 Forma de pagamento do 13o salário

A legislação faculta o pagamento do 13o em uma ou duas parcelas. Em 2003, cerca de 50% das prefei-
turas optavam pelo pagamento em parcela única e, como podemos observar na tabela a seguir, essa propor-
ção vem aumentando, sendo que na pesquisa deste ano 61,7% optaram pelo pagamento em parcela única. 
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3.2 Pagamento em parcela única

Neste ano de 2009, houve um comportamento igual ao de 2008, pois 14,8% dos Municípios pesquisa-
dos já haviam pagado a parcela única, enquanto que no ano anterior este porcentual chegou a 14,7%. 

No entanto, o porcentual daqueles que declararam que irão atrasar o pagamento do 13o aumentou 
para 4,8%. Houve um crescimento de três vezes em relação ao ano passado, evidenciando que alguns Muni-
cípios estão enfrentando sérios problemas fi nanceiros.

 

3.3 Pagamento parcelado – primeira parcela

A primeira parcela do 13o salário já foi paga em 85,5% dos Municípios pesquisados e apenas 1,8% 
declarou que poderão atrasar o pagamento. Este é o mesmo porcentual de atraso identifi cado no ano de 
2006, enquanto que em 2003 cerca de 20% dos pesquisados declararam que iriam atrasar a primeira parcela. 
Em 2009, o porcentual de atraso na primeira parcela rompe um declínio que vinha ocorrendo, sinalizando os 
problemas nas fi nanças municipais decorrentes da crise deste ano. No entanto, trata-se de baixo porcentual, 
o que mostra boa administração dos atuais prefeitos. 
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3.4 Pagamento parcelado – segunda parcela

A segunda parcela do 13o salário também evidencia a responsabilidade dos atuais prefeitos, pois so-
mente em cerca de 4% dos Municípios pesquisados haverá problemas para esse segundo pagamento. 
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INVESTIMENTO 
DOS MUNICÍPIOS E 
FINANCIAMENTO DA SAÚDE52

Os Municípios brasileiros investiram R$ 89 bilhões a mais que o previsto pela Emenda Constitucional 
no 29 (EC) durante o período de 2000 a 2008. No mesmo período, os Estados deixaram de aplicar R$ 33,4 bi-
lhões no setor, e a União, outros R$ 15,6 bilhões. Os números foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA.

Gráfi co 1

Só em 2007, por exemplo, os Municípios investiram R$ 8,8 bilhões a mais que o determinado pela EC 
29. “No ano passado, os Municípios foram obrigados a gastar ainda mais em Saúde, o equivalente a R$ 9,4 
bilhões. Em média, 22% dos orçamentos municipais foram investidos no setor em 2008. É muito mais que o 
exigido na lei”, completa o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, reafi rmando a importância da regulamentação 
da Emenda no 29.

Sobre os gastos próprios dos Estados brasileiros com Saúde no ano passado, apurou-se um total R$ 
1,3 bilhão a menos que o mínimo constitucional investido. Na União, a obrigação de fazer investimentos pro-
porcionais ao crescimento nominal do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro também não foi respeitada. Em 
2008, dos R$ 48,5 bilhões que deveriam ser investidos, apenas R$ 47,8 bilhões foram aplicados. Além disso, 
o governo inclui em seus demonstrativos gastos que não se enquadram nos valores de aplicação em ações e 
serviços de Saúde.

52  Estudo realizado em outubro de 2009. 
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1. Bolsa Família e contribuição patronal 

A União contabilizou em seus relatórios, entre 2004 e 2005, despesas com o Programa Bolsa Família 
no valor de R$ 3,5 bilhões. De contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos servidores públicos fede-
rais entre 2006 e 2008, mais um rombo: R$ 5,3 bilhões. Esta contribuição patronal não entra nos cálculos do 
resultado primário do Tesouro Nacional, o que representa mais uma prova de que não há sentido em computá-
la como ação em Saúde. 

Outro entrave refere-se à obrigação de que os gastos federais com Saúde sejam atualizados pela 
variação nominal do PIB. Inicialmente, as diferenças a menor foram se acumulando porque a correção do PIB 
passou a ser aplicada sob valores errados. 

Em 2007, com as novas estimativas de cálculos do PIB feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), os valores que deveriam ter sido atualizados, pelo menos dali em diante, também não o 
foram. 

2. Execução e recursos próprios

Os resultados do levantamento mostram que as execuções dos gastos (Tabela 1) dedicadas pelos 
gestores municipais no setor de Saúde subiram de 42% do total dos recursos em 2000 para 48% em 2008. 
Enquanto isso, no mesmo período, a proporção no âmbito do governo federal despencou de 30% para 14%. 
Nesse mesmo período, os Estados que sempre se colocam na posição de coordenadores estaduais do siste-
ma de Saúde demonstram que estão retendo recursos que deveriam descentralizar a seus Municípios.

Os gastos originados de recursos próprios (Tabela 2) de cada ente federado – União, Estados e Mu-
nicípios. Nesse quesito, mais uma vez, os Municípios se mostram empenhados em aplicar, prioritariamente, 
seus recursos em Saúde. Eles mantiveram durante oito anos níveis de aplicação entre 27% e 29%. A União 
passou de 53% para 41% e os Estados aumentaram de 20% para 30%. 
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3. Alternativa

Aprovada em setembro de 2000, a Emenda Constitucional no 29 defi niu o porcentual de recursos mí-
nimos que cada ente federado deve investir no setor. Aos Municípios, cabe a responsabilidade de aplicar 15% 
de suas receitas. Para os Estados, a exigência é de 12%.

Em seu texto, a Emenda previa a publicação, em cinco anos, de uma lei complementar defi nindo os 
porcentuais de recursos fi nanceiros a serem aplicados na Saúde pela União. Os Municípios ainda aguardam 
que a Câmara dos Deputados regulamente a Emenda. Enquanto isso, eles sacrifi cam seus orçamentos, gas-
tam mais que o necessário, para continuar prestando serviços de Saúde à população. 

4. Metodologia

Para chegar a estes números e comparar o total dos investimentos feitos em Saúde nos Municípios, 
nos Estados e na União, a CNM buscou dados junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do 
governo federal – Siafi , à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, ao Orçamento-Geral da União – OGU e ao 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops.
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MAPEAMENTO DAS MORTES 
POR ACIDENTES DE TRÂNSITO 
NO BRASIL53

A Confederação Nacional de Municípios – CNM é uma entidade municipalista com 30 anos de 
existência prestando assessoria técnica aos Municípios brasileiros e lutando por sua autonomia. Foi 
constituída a partir dos anseios dos dirigentes das federações, associações estaduais e microrregionais 
de Municípios, que se ressentiam de uma entidade representativa que, principalmente em nível nacio-
nal, defendesse os interesses institucionais do ente municipal e propugnasse pelo seu fortalecimento. 

A missão da CNM é lutar pelo fortalecimento da autonomia municipal e do movimento municipalista, con-
tribuindo com soluções políticas e técnicas  para a excelência na gestão e na qualidade de vida da população.

Além de prestar assistência político-institucional e técnica aos Municípios, a CNM desenvolve atividades 
dirigidas ao desenvolvimento tecnológico e social. Desenvolve ainda, aplicativos e soluções para áreas específi -
cas e garante a qualidade das informações para auxiliar no processo da administração pública municipal. 

Em seus estudos técnicos, a CNM busca subsidiar todos os Municípios brasileiros com informações con-
fi áveis e atualizadas, de forma que conscientize e incentive os gestores municipais a criarem políticas públicas 
adequadas à realidade local e reorganizarem a máquina administrativa de forma responsável. 

O presente estudo traz uma análise dos dados mais atualizados existentes sobre mortes no trânsito nos 
Estados e Municípios brasileiros. Este trabalho, além de informar os gestores sobre a situação de tal problema 
social em seu Município, também busca incentivá-los a tomar medidas inovadoras, tais como a municipalização 
do trânsito. 

Resumo

Usando como fonte a base de dados de mortes por acidentes de transportes terrestres do Ministério da 
Saúde, este estudo apresenta a situação e a evolução da mortalidade no trânsito nos diversos locais do Brasil, 
tratando-se de um excelente subsídio para a formulação de políticas públicas de segurança no trânsito nas di-
versas esferas de governo.

Os dados dos últimos anos mostram que as mudanças inseridas com o Código de Trânsito de 1998, como 
melhora da segurança dos veículos e incremento da fi scalização eletrônica, não fi zeram com que a mortalidade 
por acidentes de trânsito apresentasse redução importante. 

Ao contrário dos países desenvolvidos, no Brasil, a quantidade de fatalidades em acidentes de trânsito (AT) 
cresceu de 2000 a 2007. De acordo com a base do SUS, houve um aumento de 30% nas mortes nesse período. 
Entre 1997 e 1999, as mortes em acidentes terrestres estavam caindo, mas voltaram a crescer a partir de 2000, 
atingindo um pico histórico em 2007, com 66.837 mortes segundo os seguros DPVAT – um número extremamente 
elevado e alarmante, que coloca o Brasil entre os países com mais mortes no trânsito no mundo. A partir destes 

53  Estudo realizado em dezembro de 2009.
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dados, pôde-se concluir que, em 2007, houve a média de 183 mortes por dia no trânsito brasileiro (7,6 por hora). 

Por outro lado, os dados indicam que a partir de 2008 começou a haver uma leve queda nos acidentes 
fatais, o que pode indicar os efeitos positivos da Lei 11.705/2008, que endureceu as penas para os condutores 
que dirigiam sob a infl uência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Mas, ao mesmo tempo, de-
vemos considerar um fato que veio de encontro a essa política de segurança no trânsito – a exoneração do IPI 
para carros – que aumentou consideravelmente a frota de veículos nas ruas do país, o que eleva os índices de 
acidentes. Nos países desenvolvidos vem sendo aplicada uma política contrária, que busca reduzir, a cada ano, 
a frota de veículos nas ruas. 

Essa comparação com os países desenvolvidos mostrou que, proporcionalmente à população, o trânsito 
brasileiro mata 2,5 vezes mais do que nos Estados Unidos e 3,7 vezes mais do que na União Europeia. Em 2008, 
enquanto os Estados Unidos obtiveram uma taxa de 12,5 mortes a cada 100.000 habitantes, o Brasil obteve uma 
taxa de 30,1, sendo que a frota de carros norte-americana é o triplo da brasileira.

O mapeamento das mortes por acidentes de trânsito dentro do Brasil mostrou que capitais de menor 
porte populacional são as que possuem as maiores taxas segundo a população. Boa Vista/RR vem em primeiro 
lugar (34,2), seguida por Palmas/TO (31,4) e Campo Grande/MS (29,6). Capitais de Estados mais desenvolvidos 
apresentam taxas mais reduzidas, como São Paulo (14,6), Porto Alegre (13,3) e Rio de Janeiro (14,4). No entanto, 
capitais do Nordeste lideram com as menores taxas, como é o caso de Natal (8,5) e Salvador (10,6). Por outro 
lado, quando o cálculo da razão é feito segundo a frota de veículos locais, muitos Estados do Nordeste passam 
para os primeiros lugares do ranking de maior quantidade de fatalidades a cada 10.000 veículos.

A comparação entre os Estados mostra que Santa Catarina tem a maior taxa média de mortes por 100.000 
habitantes (33,1) do país. Também foi constatado que a maior parte dos Municípios com as maiores taxas do 
país é de Santa Catarina. Mato Grosso do Sul (30,4), Paraná (29,8), Mato Grosso (29,6) e Roraima (29,6) são 
também Estados com altos coefi cientes, o que indica um número signifi cativamente alto de mortes em acidentes 
segundo suas respectivas populações. 

O estudo também elenca os cem Municípios do país com as maiores taxas de mortes por AT, tomando 
sempre como base a quantidade de mortes dos anos de 2005, 2006 e 2007. Constata-se que são Municípios de 
pequeno e médio porte, com população que varia de 1.209 a 47.260 habitantes. 

É possível depreender desse quadro que os acidentes de trânsito não são um problema concentrado nas 
grandes cidades e não têm relação direta com o porte, como acontece no caso dos homicídios. Embora as me-
trópoles do país tenham uma grande quantidade de mortes no trânsito, quando analisado com base no tamanho 
da população e da frota que possuem, vemos que não é uma proporção tão grande. 

As análises também mostram que a maioria das vítimas fatais do trânsito no Brasil continua sendo homens 
jovens de cidades de pequeno e médio porte. Em todos os anos analisados, por volta de 80% das mortes são de 
pessoas do sexo masculino, em sua maioria na faixa etária de 20 a 39 anos. Ainda é muito forte no Brasil uma 
cultura entre os homens jovens de conduzirem veículos sob o efeito de álcool e drogas e sob alta velocidade. Isso 
indica claramente a urgente necessidade de criação de políticas e campanhas locais de segurança no trânsito 
voltadas de forma incisiva para esse grupo social em especial. 

Foi marcante também a constatação de que o Brasil tem um longo caminho a percorrer quando o assunto 
é construção de bancos de dados relativos a determinadas questões, principalmente as relacionadas à violência 
urbana, doméstica e acidentes de trânsito. Enquanto países mais desenvolvidos vêm criando órgãos cada vez 
mais especializados em coleta e análise de dados relativos a problemas sociais que afetam o bem-estar social, 
o Brasil está engatinhando na questão. A insufi ciência de dados estatísticos fi éis à realidade é um obstáculo ao 
desenvolvimento de estratégias de intervenção adequadas e concretas. 

Introdução 

Atualmente, existem três fontes de dados que buscam contabilizar as mortes em acidentes de trânsito 
(AT) em nosso país. Trata-se de bases com estatísticas completamente distintas umas das outras, que se forem 
tomadas como fontes, podem espelhar um contexto nacional distorcido e distante da realidade. 
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No que tange aos acidentes de trânsito, foco deste estudo, foram encontradas três fontes de dados dis-
tintas que registram os óbitos ocorridos no país em virtude de AT. São elas: Denatran (Departamento Nacional 
de Trânsito); Datasus (banco de dados do Sistema Único de Saúde/MS); e Seguros DPVAT (Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre ou por sua Carga a Pessoas Transportadas ou Não).

1 Base de dados do Denatran

O Denatran elabora seus anuários estatísticos a partir dos boletins de ocorrência lavrados pela polícia. 
Computa, portanto, apenas as mortes in loco. Trata-se da fonte com o maior nível de desagregação de dados 
para análises. Indica, por Estado e por capitais, além do número de mortes, o sexo das vítimas, faixa etária e tipo 
(condutor, pedestre, passageiro, ciclista, motociclista e outros). 

Apesar de serem os dados mais detalhados, são os mais subestimados, fi cam bem longe da realidade. 
Muitos acidentes com vítimas não são registrados pela polícia, pois ela nem sempre é acionada. Além disso, 
muitas vezes, a vítima morre posteriormente no hospital, dado que não é computado pela polícia.54

1.1 Base de dados do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde, por meio do Datasus, elabora as estatísticas de óbitos decorrentes de acidentes 
de trânsito a partir da documentação do Sistema Único de Saúde (SUS) . Esse sistema do MS computa as mortes 
das pessoas atendidas em estabelecimentos de Saúde. É a fonte que será utilizada neste estudo, pois é a única 
a disponibilizar a quantidade de mortes por Município. 

A operacionalização desse Sistema é composta pelo preenchimento e coleta da Declaração de Óbito (DO) 
feita no estabelecimento de Saúde, documento de entrada do sistema nos Estados e Municípios. Nos casos de 
óbitos por causas acidentais e/ou violentas, o legista do Instituto Médico Legal (IML) ou, no caso de não existir na 
localidade o IML, o perito designado para tal atividade preenche a DO. Essa DO passa pelas instâncias municipal 
e estadual até ser consolidada pelo Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi), na base nacional do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM). 

Em razão do longo caminho percorrido para a sistematização nacional das declarações de óbito, a última 
base disponível é do ano de 2007. Essa será a base trabalhada neste estudo. Mas cabe aqui esclarecer que a 
subnotifi cação no SUS também é acentuada. Muitos dos acidentados admitidos em hospitais não são identifi ca-
dos como vítimas de AT, mas como de acidentes em geral. Pode-se observar na Tabela 1 que a quantidade de 
mortes registradas pelos hospitais chega a ser até 80% menor que os pedidos de indenização feitos ao DPVAT. 

1.2 Base de dados dos Seguros DPVAT

A terceira fonte é a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT,55 um seguro obrigatório, ins-
tituído em 1974, para amparar as vítimas de acidentes com veículos.56 A instituição que administra o DPVAT 
vem divulgando a quantidade de seguros pagos por mortes no trânsito anualmente, por região e segundo o 
perfi l das vítimas. 

Essa avaliação global do número de mortes por ano segundo os seguros pagos é a fonte mais próxima da 
realidade brasileira. No entanto, assim como no Denatran e no Datasus, também é possível considerar a existência 
de um subrregistro relativo. Mesmo pagando regularmente esse seguro, muitos brasileiros ainda desconhecem 
o direito de receber indenização em caso de morte, invalidez permanente e despesas médicas e hospitalares de 
vítimas de acidentes de trânsito. Assim, nem todos os casos de morte por AT geram pedidos de indenização junto 
às seguradoras do DPVAT, fato que deixa seus números também um pouco aquém da realidade.

54  Nesta base encontramos as mortes por AT de 2002 a 2006, como pode ser visto na Tabela 1. 

55  DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre ou por sua Carga a Pessoas Transportadas ou Não.

56  A Lei 6.194/1974 determina que todos os veículos automotores de via terrestre, sem exceção, paguem o Seguro DPVAT. A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de 
acidentes com veículos o recebimento de indenizações, ainda que os responsáveis pelos acidentes não arquem com a sua responsabilidade.
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1.3 Comparação entre as bases nacionais

Em razão das limitações e das diversidades metodológicas, essas três instituições apresentam resultados 
com variações de até 300% no número de mortes por AT anuais. Além disso, se desencontram em suas tendências. 

De acordo com os registros do Denatran, o número de mortes por AT cresceu de 2002 a 2005 e caiu 
signifi cativamente em 2006. Isso não aconteceu com as estatísticas do SUS e do DPVAT. Ambas apresentaram 
um aumento progressivo das mortes até 2007, um ano de pico em acidentes de trânsito no país57, com queda a 
partir de 2008. 

A Tabela 1 mostra esse quadro:

Tabela 1
Registros de mortes no trânsito no Brasil

ANO DENATRAN SUS DPVAT

2002 18.877 32.753  -

2003 22.629 33.139  -

2004 25.526 35.105  -

2005 26.409 35.994 55.024

2006 19.910 36.367 63.776

2007  - 37.407 66.836

2008  -  - 57.116

Fontes: Denatran, SIM-Datasus, Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

Gráfi co 1 – Tendências das estatísticas do Denatran, do Datasus e do seguro DPVAT

1.4 Comparação com bases internacionais

Segundo as estatísticas consolidadas do International Transport Forum, os Estados Unidos tiveram 
37.261 mortes no trânsito em 2008, em uma população de aproximadamente 304 milhões de pessoas. Esse 

57  Vale considerar aqui que no ano de 2007, com o aumento de crédito e melhoria da renda média dos brasileiros, houve aceleração da produção e compra de veículos em todo o 
território nacional (LOTUFO, 2008).
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número vem caindo progressivamente, assim como em todos os países desenvolvidos, que estão investindo 
maciçamente no que chamam de road safety policies (políticas de segurança rodoviária). Em 2007, os EUA 
tiveram 41.259 mortes, e em 2006, 42.70858.

O International Transport Forum é uma organização intergovernamental no âmbito da OCDE (Organi-
sation for Economic Co-operation and Development), formada a partir da Conferência Europeia dos Ministros 
dos Transportes, com 51 países membros. Seus membros incluem todos os países da OCDE, assim como 
muitos países da Europa Central, Oriental e Índia. O Brasil ainda não faz parte deste Fórum, embora já tenha 
sido convidado.59

Já a European Comission Transport,60 mostra que a União Europeia teve 38.876 mil mortes no trânsito 
em 2008, com custos socioeconômicos por volta de 2% do seu PIB, o equivalente a 180 bilhões de euros. Em 
seus 27 países membros residia uma população de 498 milhões de pessoas em 2008. 

Segundo o European Road Safety Observatory, as mortes em acidentes de trânsito na União Europeia 
reduziram cerca de 30% entre 1996 e 2006, o que demonstra grande empenho dos países da região na resolução 
do problema. O maior êxito foi alcançado por Portugal, com uma redução de 62% no período de 1997 a 2006.61 

A partir desses dois exemplos internacionais, podemos fazer um paralelo com o contexto brasileiro e 
analisar em que nível se encontra o país. Com base nos dados de 2008, temos o seguinte resultado:

Tabela 2
Quadro comparativo entre Brasil, EUA e União Europeia – 2008

País Mortes por 
AT em 2008

População 2008
(milhões)

Coefi ciente de 
mortalidade/100 mil hab.

Brasil 57.116 189,6 30,1

Estados Unidos 37.261 304,0 12,5

União Europeia 38.876 498,0 7,8

Fonte: International Transport Forum, European Comission Transport, Seguros DPVAT (elaboração CNM)

Com os dados comparativos da tabela acima (2) pode-se ter um ideia mais clara do quão elevado foi 
o último coefi ciente de mortalidade por AT no Brasil – 30,1 mortes a cada 100.000 mil habitantes. Proporcio-
nalmente à população, o trânsito brasileiro mata 2,5 vezes mais do que nos Estados Unidos e 3,7 vezes mais do 
que na União Europeia. 

Em 2007, também com cálculo a partir das mortes registradas pelo DPVAT, o coefi ciente brasileiro foi 
de 36,3 mortes por 100 mil habitantes e, em 2006, 34,1 mortes por 100.000 mil habitantes. 

Esta abordagem baseada na população é considerada válida para análises comparativas entre países e 
diferentes localidades. Todavia, não leva em conta o fato de que há, proporcionalmente, bem menos veículos no 
Brasil que nos outros locais considerados. O cálculo das vítimas fatais a cada 10.000 veículos registrados mostra 
que, no ano de 2008, o Brasil teve aproximadamente 10,5 mortes a cada 10.000 veículos, e os Estados Unidos 
teve por volta de 1,2 mortes/10.000 veículos.62 Essa abordagem é mais próxima da realidade e mostra que o 
Brasil perdeu 8,7 vezes mais pessoas no trânsito que os Estados Unidos em 2008. 

58  Disponível em: <http://www.internationaltransportforum.org>.

59  O objetivo deste Fórum é promover uma compreensão mais profunda do papel essencial desempenhado pelo transporte na economia e na sociedade. Transportes, logística e 
mobilidade são considerados fatores-chave para o crescimento e o desenvolvimento econômico, além de contribuir para a geração de empregos, bem-estar e coesão social. O envolvimento 
de mais de 50 ministros de Transportes garante ampla troca de informações e é importante para a elaboração de políticas em nível nacional e internacional.

60  Disponível em: <http://ec.eu.ropa.eu/transport/index_en.htm>.
61  European Road Safety Observatory.Traffi c Safety Basic Facts 2008.

62  Cálculos realizados com base na frota brasileira de 2008, fornecida pelo Denatran. Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/frota.htm>; e na frota americana de 2007, disponível 
no website do US Department Transportation – Federal Highway Administration – (não foi encontrada a frota de 2008).
<http://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/statistics/2007/>. 
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Com base nessas 57 mil mortes de 2008, calcula-se a ocorrência média de, no mínimo, 156 mortes 
em AT por dia no Brasil (aproximadamente seis por hora), em 2008. Em 2007, um ano de pico de mortes 
no trânsito no país, esse cálculo fi ca ainda mais alarmante – 183 mortes por dia (7,6 por hora).

De janeiro a junho de 2009 já foram registrados pelos seguros DPVAT 26.807 pedidos de indenização 
por morte, tendência que indica que esse ano poderá ter aproximadamente 55 mil mortes, a não ser que os 
registros caiam no segundo semestre. Essa leve queda a partir de 2008 pode indicar os efeitos positivos da Lei 
11.705/2008, que endureceu as penas para os condutores que dirigiam sob a infl uência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa. Mas, ao mesmo tempo, devemos considerar um fato que veio de encontro a essa 
política de segurança no trânsito – a exoneração do IPI para carros – que aumentou consideravelmente a frota 
de veículos nas ruas do país, o que eleva os índices de acidentes. 

Mas ao contrário dos países desenvolvidos, no Brasil, a quantidade de fatalidades em acidentes de trânsito 
cresceu de 2000 a 2007. De acordo com a base do SUS, houve um aumento de 30% nas mortes nesse período. 
Entre 1997 e 1999, as mortes em acidentes terrestres estavam caindo, mas voltaram a crescer a partir de 2000. 

Tabela 3

Número absoluto de óbitos por acidente de trânsito no Brasil por ano (segundo SUS)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

35.620 30.890 29.569 28.995 30.524 32.753 33.139 35.105 35.994 36.367 37.407

Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)

Gráfi co 2 – Evolução do número total de óbitos em acidentes de trânsito de 1997 a 2007

 Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)

De acordo com um ranking divulgado na edição de setembro de 2009 da IRTAD (International Road 
Traffi c and Accident Database), base de dados do International Transport Forum, a Holanda fi cou com o menor 
coefi ciente de mortalidade no trânsito por população no mundo em 2008, ano em que alcançou uma taxa de 4,1 
mortes a cada 100.000 habitantes. Em seguida vem: Reino Unido (4,3), Suécia (4,3), Suíça (4,8), Japão (4,8), 
Noruega (5,3), Alemanha (5,4), Israel (5,6), Irlanda (6,3); Finlândia (6,4); França (6,6); Austrália (6,7); Espanha 
(6,8); Dinamarca (7,2); Áustria (8,1); Canadá (8,4); Bélgica (8,6); Nova Zelândia (8,6); Itália (8,7); Portugal (9,1).63 

63  International Transport Forum. IRTAD, International Road Traffi c and Accident Database. Edition September 2009. Disponível em: <http://internationaltransportforum.org/irtad/
pdf/09brochure.pdf>.
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2. Dados nacionais desagregados – segundo a base do Ministério da Saúde

2.1 Considerações metodológicas

A partir desse segundo capítulo, trabalharemos com a base de dados de mortalidade por acidentes de 
transporte terrestre64 do Ministério da Saúde (SIM – Datasus). Embora seus dados estejam consideravelmente 
subestimados, se comparados aos dados do DPVAT, eles são a única fonte a disponibilizar a quantidade de 
mortes por Município, o que possibilita análises diversas, tal como o cálculo do coefi ciente municipal de mortes 
por AT segundo a população e a frota de veículos e a classifi cação dos Municípios, Estados e regiões segundo 
quantidade de mortes e maiores coefi cientes. 

Mesmo que esteja aquém da realidade, essa base pode refl etir bem o comportamento das taxas por 
Estados e por Municípios, pois, como vimos anteriormente, a base do SUS tende a acompanhar as tendências 
das estatísticas do DPVAT. 

O Datasus disponibiliza essa base com dados municipais até o ano de 2007. Além de trabalhar com os 
valores absolutos – número de óbitos por AT acontecidos em determinado ano – para poder comparar Esta-
dos e Municípios de portes diferentes, foram calculadas as taxas com base na população – 100.000 pessoas. 
Para isso, utilizamos a média de mortes dos últimos três anos disponíveis (2005, 2006 e 2007), com base na 
população média desses anos. 

Esse tipo de taxa média, levando em conta três anos, é útil para analisar determinado fato em locali-
dades de pequeno porte, pois podem existir fl utuações consideráveis de um ano para outro. Algum acidente 
de trânsito com vítimas fatais numa estrada eleva acentuadamente a taxa desse ano, voltando praticamente 
a zero no ano seguinte. Por tal motivo, trabalhamos com as taxas médias dos últimos três anos disponíveis – 
2005, 2006 e 2007. 

Também foi trabalhada a taxa de mortalidade segundo a frota de veículos, outra forma de se alcançar 
de maneira mais apurada a realidade local, pois alguns Municípios podem ter uma frota muito menor do que 
outros. O coefi ciente de mortalidade segundo a frota também foi calculado a partir da média de mortes e da 
média da frota dos anos de 2005, 2006 e 2007. 

2.2 Mortalidade nas capitais do país

2.2.1 Taxa média de óbitos por AT nas capitais segundo a população

A Tabela 4, a seguir, sintetiza a quantidade anual de óbitos por AT nas capitais brasileiras de 2000 a 
2007. Na última coluna, calculamos as taxas médias de óbito de 2005 a 2007 para a elaboração de um ranking 
comparativo entre as capitais. 

Existe uma tendência de crescimento no número total de mortes até 2005. A partir de 2006, começa a 
haver uma sutil redução nas mortes por AT nas capitais do país (ver Gráfi co 3). 

O coefi ciente de mortalidade por AT mostra que capitais de menor porte populacional são as que possuem 
as maiores taxas. Boa Vista (Roraima) vem em primeiro lugar, e alcança a maior taxa – 34,2 mortes a cada 100 
mil habitantes. Em seguida vêm Palmas (31,4/100 mil hab.), Campo Grande/MS (29,6/100 mil hab.) e Porto Velho/
RO (27,0/100 mil hab.). 

As capitais dos Estados mais desenvolvidos do país apresentam comportamentos distintos. Embora São 
Paulo (14,6), Porto Alegre (13,3) e Rio de Janeiro (14,4) estejam com coefi cientes mais reduzidos, por outro lado 
temos Curitiba (24,0), Florianópolis (23,4) e Brasília (21,7), com taxas acima de 20 mortes por 100 mil habitantes. 
Capitais do Nordeste lideram com as menores taxas, como é o caso de Natal (8,5) e Salvador (10,6). 

64  CID 10 – V01 a V89 (acidentes de transportes terrestres).
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Tabela 4

 Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)

Gráfi co 3 – Evolução do número de óbitos em acidentes de trânsito nas capitais – 2000 a 2007

 Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)

2.2.2 Taxa média de óbitos por AT nas capitais segundo frota de veículos

A abordagem das taxas segundo a população é considerada válida para análises comparativas entre 
localidades de diferentes portes populacionais. Todavia, não leva em conta o fato de que pode haver, propor-
cionalmente, muito mais veículos em uma cidade do que em outra. Para ter uma ideia das mortes segundo a 
quantidade de veículos, foi calculada aqui a quantidade média de óbitos conforme a quantidade média de veículos 
de cada capital.
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Essa análise coloca Macapá em primeiro lugar, com uma taxa de 14,7 mortes a cada 10.000 veículos. 
Em seguida vem Boa Vista/RR (12,3), Porto Velho (11,6), Maceió (11,3) e Teresina/PI (10,2).

São Paulo e Porto Alegre, capitais com as maiores frotas de veículos do país, apresentam as menores 
taxas, que podem ser comparáveis às taxas de Municípios de países desenvolvidos. Esse bom desempenho 
provavelmente está relacionado a uma maior fi scalização, melhor sinalização e melhores condições de estradas. 

Tabela 5

Ranking 
Taxa de Óbitos por Frota das capitais

UF Capitais  Razão Óbitos x Frota 
(10.000) 

1 AP Macapá 14,77

2 RR Boa Vista 12,34

3 RO Porto Velho 11,69

4 AL Maceió 11,38

5 PI Teresina 10,29

6 AC Rio Branco 9,95

7 AM Manaus 9,79

8 MA São Luís 9,06

9 CE Fortaleza 8,61

10 PA Belém 8,33

11 TO Palmas 8,28

12 MS Campo Grande 7,85

13 PB João Pessoa 7,73

14 MT Cuiabá 7,65

15 SE Aracaju 6,63

16 BA Salvador 6,16

17 PE Recife 6,15

18 DF Brasília 5,77

19 RJ Rio de Janeiro 5,25

20 GO Goiânia 5,21

21 MG Belo Horizonte 4,79

22 SC Florianópolis 4,75

23 ES Vitória 4,42

24 PR Curitiba 4,28

25 RN Natal 3,38

26 RS Porto Alegre 3,29

27 SP São Paulo 3,17

 Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 
 Frotas – Denatran (elaboração CNM)
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2.3 Mortalidade nos Estados

2.3.1 Taxa média de óbitos por AT nos Estados segundo a população

A comparação entre os Estados mostra que Santa Catarina tem a maior taxa média de mortes por 100.000 
habitantes (33,1) do país. A seguir também será possível constatar que a maior parte dos Municípios com as 
maiores taxas do país é de Santa Catarina. 

Mato Grosso do Sul (30,4), Paraná (29,8), Mato Grosso (29,6) e Roraima (29,6) são também Estados 
com altos coefi cientes, o que indica um número signifi cativamente alto de mortes em acidentes segundo suas 
respectivas populações. 

No geral, vemos que a taxa média entre os Estados varia de 12,1 no Amazonas a 33,1 em Santa Cata-
rina. As baixas taxas em Estados como Amazonas, Acre e Pará se justifi cam pela baixa quantidade de veículos 
que possuem. 

Tabela 6

UF
Número de mortes por AT Número médio 

de óbitos
3 anos

População 
média 

2005 a 2007

Taxa média 
óbitos/100 mil hab.

3 anos2005 2006 2007
SC 1.931 1.949 1.973 1.951 5.897.816 33,1
MS 694 693 687 691 2.276.087 30,4
PR 3.036 3.012 3.173 3.074 10.311.246 29,8
MT 846 805 872 841 2.839.822 29,6
RR 106 108 138 117 396.795 29,6
TO 334 325 424 361 1.293.932 27,9
ES 874 914 1.041 943 3.408.106 27,7
GO 1.576 1.446 1.492 1.505 5.665.902 26,6
RO 354 420 369 381 1.516.922 25,1
DF 527 471 555 518 2.391.132 21,6
PI 574 706 670 650 3.025.203 21,5
CE 1.724 1.675 1.676 1.692 8.166.537 20,7
SE 380 375 420 392 1.969.318 19,9
AL 566 572 658 599 3.034.598 19,7
PB 667 693 701 687 3.620.166 19,0
RJ 2.906 3.087 2.690 2.894 15.455.192 18,7
MG 3.369 3.627 3.723 3.573 19.330.113 18,5
RS 2.058 1.977 1.943 1.993 10.797.064 18,5
AP 107 119 102 109 599.204 18,2
SP 7.284 7.221 7.550 7.352 40.442.073 18,2
PE 1.444 1.486 1.479 1.470 8.468.378 17,4
MA 945 883 1.088 972 6.135.620 15,8
RN 462 486 477 475 3.020.196 15,7
PA 990 1.044 1.071 1.035 7.048.875 14,7
AC 95 89 100 95 670.591 14,1
BA 1.755 1.756 1.967 1.826 13.948.717 13,1
AM 390 428 368 395 3.255.099 12,1

Brasil 35.994 36.367 37.407 36.589 184.984.705 19,8

Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)



Estudos Técnicos CNM – Volume 2       211

2.3.2 Taxa média de óbitos por AT nos Estados segundo frota de veículos

A análise por Estado das vítimas fatais a cada 10.000 veículos mostra que os Estados do Nordeste são 
os que possuem a maior quantidade média de mortes de acordo com as frotas locais de veículos nas ruas. Ma-
ranhão apresenta a pior situação, com 23,2 mortes a cada 10.000 veículos. Em seguida vem Alagoas, com uma 
taxa de 19,8/10.000 veículos e Piauí, com 19,3.

Essa análise segundo a frota mostra também que os Estados mais desenvolvidos do país são os que 
apresentam as menores taxas, fi cando SP com a menor taxa do país – 4,7 mortes a cada 10.000 veículos. Tais 
Estados provavelmente possuem maior fi scalização no trânsito, além de melhores condições de sinalização e 
de estradas. 

Tabela 7

 UF
Taxa Média

Óbitos X Frota
 1 MA  23,2 
 2 AL  19,8 
 3 PI  19,3 
 4 PA  18,4 
 5 AP  16,6 
 6 PB  16,1 
 7 RR  15,9 
 8 CE  15,8 
 9 TO  14,6 
 10 SE  14,3 
 11 PE  12,6 
 12 BA  12,5 
 13 AM  11,5 
 14 RO  11,4 
 15 MT  11,3 
 16 AC  11,3 
 17 ES  11,2 
 18 RN  10,3 
 19 MS  10,3 
 20 GO  9,4 
 21 RJ  8,5 
 22 PR  8,1 
 23 SC  8,0 
 24 MG  7,3 
 25 DF  5,8 
 26 RS  5,4 
 27 SP  4,7 

Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 
 Frotas – Denatran (elaboração CNM)

2.4 Municípios com as maiores taxas médias de óbitos por AT segundo a população

Na Tabela 10 encontram-se os 100 Municípios do país com as maiores taxas de mortes por AT no país. 
Constata-se que são Municípios de pequeno e médio porte, com população que varia de 1.209 a 47.260 habitantes. 

É possível se depreender desse quadro que os acidentes de trânsito não são um problema concentrado 
nas grandes cidades e não têm relação direta com o porte, como acontece nos casos de homicídio. Embora as 
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metrópoles do país tenham grande quantidade de mortes no trânsito, quando analisado com base no tamanho 
da população e da frota que possuem, vemos que não é uma proporção tão grande. 

Constata-se a seguir que sete dos dez Municípios com as piores taxas do país são de Santa Catarina. 
No entanto, entre os 100 Municípios desse ranking, a maioria é do Paraná (21). Santa Catarina vem em seguida, 
com 19 Municípios; Rio Grande do Sul, com 11; e Minas Gerais, com 9.

Tabela 8

Ranking Municípios
Número de mortes por AT Taxa média de 

óbitos
 a cada 100 mil/hab.

População 
média

2005 a 20072005 2006 2007

1 Descanso/SC 4 5 19 112,4 8.302
2 Apiúna/SC 4 14 13 109,2 9.462
3 Alcinópolis/MS 2 1 6 108,2 2.773
4 Trombudo Central/SC 1 7 9 96,0 5.902
5 Capetinga/MG 11 8 2 94,7 7.391
6 Major Sales/RN 4 2 3 93,5 3.209
7 Bom Jesus/SC 2 2 2 93,0 2.150
8 Botuverá/SC 6 1 3 89,0 3.744
9 Paulo Lopes/SC 4 9 4 88,5 6.405
10 Araquari/SC 16 19 21 87,0 21.454
11 São Cristovão do Sul/SC 6 5 2 87,0 4.982
12 União da Serra/RS 1 2 1 85,3 1.564
13 Zabelê/PB 3 0 2 84,1 1.981
14 Cafezal do Sul/PR 1 7 2 83,4 3.996
15 Cedro do Abaeté/MG 3 0 0 82,7 1.209
16 Fronteira/MG 3 17 7 80,4 11.188
17 Ressaquinha/MG 4 4 3 80,4 4.563
18 Diamante d’Oeste/PR 4 1 2 80,2 2.908

19
Brasilândia do Tocantins/
TO 3 1 1 79,9 2.086

20 Cromínia/GO 4 3 2 79,7 3.764
21 Joaquim Távora/PR 8 8 7 78,6 9.759
22 Canelinha/SC 6 10 6 76,3 9.617
23 Baliza/GO 1 2 1 75,4 1.767
24 Água Fria de Goiás/GO 5 3 3 75,2 4.873
25 Nova Nazaré/MT 3 0 2 74,1 2.248
26 Capão Alto/SC 2 3 2 73,8 3.163
27 Juranda/PR 7 5 5 73,8 7.683
28 Alto Garças/MT 7 9 3 73,5 8.614
29 Fundão/ES 12 12 9 73,2 15.019
30 Turiúba/SP 1 1 2 73,0 1.825
31 Vargem Bonita/SC 5 2 3 72,6 4.592
32 Nova Laranjeiras/PR 7 8 9 72,2 11.075
33 Araporã/MG 10 1 2 72,2 6.004
34 Catanduvas/SC 13 2 5 72,2 9.238
35 Jambeiro/SP 1 3 6 71,8 4.639
36 Tapira/PR 2 6 3 71,8 5.109
37 Guaraci/PR 2 4 4 71,6 4.657
38 Poço das Antas/RS 1 3 0 70,8 1.883
39 Joviânia/GO 1 7 7 70,8 7.065
40 Dom Cavati/MG 2 4 5 70,5 5.198
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Ranking Municípios
Número de mortes por AT Taxa média de 

óbitos
 a cada 100 mil/hab.

População 
média

2005 a 20072005 2006 2007

41
Santa Tereza do 
Tocantins/TO 1 0 4 70,4 2.366

42
Dom Pedro de Alcântara/
RS 2 1 3 70,4 2.840

43 Ipiranga do Sul/RS 3 1 0 70,2 1.900
44 Palmelo/GO 4 0 1 70,1 2.377
45 Francisco Macedo/PI 3 1 1 69,2 2.410
46 Pouso Redondo/SC 9 10 8 68,9 13.068
47 Jundiaí do Sul/PR 2 3 2 68,6 3.401
48 Crixás do Tocantins/TO 0 3 0 68,5 1.459
49 Nova Rosalândia/TO 3 2 2 67,9 3.435
50 Novo Santo Antônio/MT 1 0 2 67,5 1.481
51 Conselheiro Mairinck/PR 1 2 4 67,1 3.480
52 Pato Bragado/PR 4 3 2 67,0 4.476
53 Itaguari/GO 1 2 6 67,0 4.478
54 Pilar de Goiás/GO 3 2 0 66,9 2.491
55 Ubiretama/RS 2 1 2 66,7 2.498
56 Lontras/SC 6 4 8 66,6 9.013
57 Matelândia/PR 13 9 8 66,5 15.030
58 Braço do Trombudo/SC 1 4 2 66,2 3.526
59 Tabaí/RS 4 2 2 65,9 4.048
60 Janiópolis/PR 5 6 2 65,8 6.582

61
Espírito Santo do Oeste/
RN 3 2 3 65,7 4.060

62
Venda Nova do 
Imigrante/ES 10 14 13 65,4 18.860

63 Ibitiúra de Minas/MG 3 1 3 64,7 3.606
64 Corbélia/PR 9 9 12 64,7 15.458
65 Alto Taquari/MT 5 3 3 64,7 5.669
66 Geminiano/PI 3 3 4 64,3 5.188
67 Nova Prata do Iguaçu/PR 12 5 2 64,2 9.861
68 Indaial/SC 27 39 25 64,2 47.260
69 Manfrinópolis/PR 2 2 2 64,1 3.122
70 Nipoã/SP 3 0 4 64,0 3.646
71 Fazenda Vilanova/RS 1 2 3 63,6 3.146
72 Três Cachoeiras/RS 2 9 9 63,5 10.506
73 Paraíso/SP 3 2 6 63,3 5.789
74 Alegrete do Piauí/PI 2 5 2 63,3 4.738
75 Marilândia do Sul/PR 4 9 4 63,3 8.949
76 Campo do Tenente/PR 2 8 3 63,0 6.875
77 Douradina/MS 2 5 2 62,7 4.784
78 Palmeirópolis/TO 4 3 5 62,5 6.396
79 Doutor Ricardo/RS 1 1 2 62,5 2.135
80 Novo Cabrais/RS 1 3 3 62,4 3.739

81
Santa Rita do Novo 
Destino/GO 1 3 2 62,2 3.218

82 Bocaina/PI 1 6 1 62,1 4.296
83 Japira/PR 2 1 6 61,7 4.863
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Ranking Municípios
Número de mortes por AT Taxa média de 

óbitos
 a cada 100 mil/hab.

População 
média

2005 a 20072005 2006 2007

84
Santo Antônio do Caiuá/
PR 1 0 4 61,5 2.710

85 Almino Afonso/RN 1 5 3 61,4 4.884
86 Atilio Vivacqua/ES 3 7 7 61,1 9.267
87 Cordilheira Alta/SC 3 2 1 61,1 3.273

88
Santo Antônio do Palma/
RS 0 4 0 61,1 2.183

89 Santa Mônica/PR 2 2 2 60,9 3.283
90 Elisiário/SP 2 1 2 60,7 2.744
91 Nova Ponte/MG 10 2 6 60,7 9.892

92
Bom Jesus do Amparo/
MG 5 1 3 60,6 4.954

93
Santópolis do Aguapeí/
SP 1 2 4 60,3 3.867

94 São Francisco/SE 0 3 2 59,8 2.787
95 Sapopema/PR 4 5 3 59,8 6.692
96 Macieira/SC 0 1 2 59,3 1.687
97 Olho d’Água do Piauí/PI 0 2 2 59,3 2.250
98 Itirapuã/SP 8 1 1 59,0 5.647
99 Santa Maria da Serra/SP 5 3 1 58,9 5.089
100 Lindóia do Sul/SC 1 1 6 58,9 4.525

 Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)

2.5 Maiores taxas médias de óbitos entre os Municípios com mais de 100.000 habitantes

O levantamento dos Municípios com mais de 100.000 habitantes com as maiores taxas de óbitos por AT 
segundo a população traz o seguinte ranking: 

1o – Toledo/PR (51,2)
2o – Rondonópolis/MT (47,3)
3o – Cascavel/PR (42,7)
4o – Marabá/PA (40,5)
5o – Catanduva/SP (36,0)
6o – Parauapebas/PA (35,3)
7o – Linhares/ES (35,2)
8o – Araguaína/TO (35,1)
9o – Sinop/MT (34,9)
10o – Cubatão/SP (34,1)

2.6 Municípios com maior número total de mortes no trânsito

A seguir, temos a lista dos 50 Municípios com os maiores números absolutos de óbitos. Existem alguns 
Municípios que se destacam por um alto número de óbitos e uma baixa população, como é o caso de: Campo 
Grande/MS, Campo dos Goytacazes/RJ, Cascavel/PR, Blumenau/SC e Boa Vista/RR. 
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Tabela 9

Ranking Município UF
Quantidade média de 

óbitos
2005 a 2007

População média 
2005 a 2007

1 São Paulo SP 1603 10.943.735
2 Rio de Janeiro RJ 880 6.108.102
3 Brasília DF 518 2.391.132
4 Belo Horizonte MG 447 2.396.062
5 Fortaleza CE 436 2.407.760
6 Curitiba PR 427 1.781.290
7 Goiânia GO 329 1.222.021
8 Manaus AM 296 1.659.939
9 Salvador BA 292 2.759.186
10 Recife PE 224 1.517.480
11 Campo Grande MS 221 746.513
12 Guarulhos SP 204 1.256.875
13 Porto Alegre RS 190 1.430.101
14 Campos dos Goytacazes RJ 185 427.344
15 Campinas SP 181 1.048.141
16 Teresina PI 179 790.228
17 São Gonçalo RJ 178 964.948
18 Duque de Caxias RJ 172 846.862
19 Maceió AL 167 907.629
20 Belém PA 163 1.414.362
21 Uberlândia MG 144 598.000
22 Nova Iguaçu RJ 139 835.386
23 São Luís MA 139 978.241
24 Contagem MG 137 601.815
25 Cuiabá MT 135 534.497
26 Londrina PR 132 493.939
27 Joinville SC 131 490.033
28 Aparecida de Goiânia GO 125 454.577
29 Sorocaba SP 121 567.468
30 Cascavel PR 121 282.684
31 São José dos Campos SP 120 601.987
32 João Pessoa PB 116 669.214
33 Osasco SP 112 707.137
34 São Bernardo do Campo SP 111 791.285
35 Ribeirão Preto SP 104 552.793
36 Porto Velho RO 101 374.745
37 Campina Grande PB 100 375.688
38 Anápolis GO 98 319.255
39 Maringá PR 96 323.106
40 Aracaju SE 95 508.069
41 Blumenau SC 94 294.858
42 Foz do Iguaçu PR 94 307.286
43 Florianópolis SC 94 400.022
44 Serra ES 90 387.653
45 São José do Rio Preto SP 88 408.368
46 Ponta Grossa PR 86 303.840
47 Boa Vista RR 84 247.229
48 Betim MG 84 404.606
49 Vila Velha ES 83 399.922
50 Macapá AP 82 355.976

 Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)
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2.7 Taxa média de óbito por acidente de trânsito por região

As taxas médias por região mostram que a região Sul lidera as mortes, com uma taxa de 27,1 mortes 
a cada 100.000 habitantes. Quase empatada vem a região Centro-Oeste, com 27,0. Em seguida vem Sudeste 
(20,7), Norte (20,2) e Nordeste (18,0). 

Gráfi co 4: Média de óbitos em acidentes de trânsito por região

Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)

3. Mortalidade no trânsito segundo sexo das vítimas

A Tabela 10, em síntese, mostra que morre um número consideravelmente maior de homens no trânsito 
que de mulheres. De 2000 a 2007, as mortes masculinas giram em torno de 80% dos óbitos totais. 

Pode-se observar também uma leve tendência de diminuição das mortes femininas e aumento das mortes 
masculinas no decorrer dos anos analisados. 

As mulheres se envolvem 4,5 vezes menos em acidentes de trânsito com mortes do que os homens. 
Esses números deixam claros os padrões de comportamento das mulheres e dos homens no trânsito, mostrando 
que elas são muito mais responsáveis e cuidadosas na hora de dirigir.

Tabela 10

Ano
Qtd. 

Mortes 
Masculinas

%
Mortes

Masculinas

Qtd. Mortes 
Femininas

% 
Mortes

Femininas

Qtd. Mortes 
Sexo Ignorado Total

2007 30.684 82,0% 6.708 17,9% 15 37.407
2006 29.671 81,6% 6.685 18,4% 11 36.367
2005 29.294 81,4% 6.694 18,6% 6 35.994
2004 28.590 81,4% 6.502 18,5% 13 35.105
2003 26.894 81,2% 6.240 18,8% 5 33.139
2002 26.700 81,5% 6.035 18,4% 18 32.753
2001 24.919 81,6% 5.591 18,3% 14 30.524
2000 23.395 80,7% 5.580 19,2% 20 28.995

Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)
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4. Mortalidade no trânsito segundo faixa etária

As mortes segundo a idade das vítimas mostram que, em todos os anos analisados, o grupo mais nu-
meroso é o da faixa etária dos 20 aos 29 anos. Em seguida vem o grupo da faixa dos 30 aos 39 anos. Os que 
menos morrem no trânsito são os bebês e crianças de 0 a 4 anos. 

Tabela 11

Fonte: MS/SVS/Dasis – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (elaboração CNM)

5. Tipos de acidentes por ano

Segundo a tabela a seguir, destaca-se o fato de que, dentre todos os anos, uma média de 30% dos 
acidentes de trânsito são atropelamentos de pedestres por veículos. 

Os acidentes envolvendo motos estão aumentando a cada ano, pulando de 9% do total de aci-
dentes em 2000 para 22% dos acidentes em 2007. Esse dado refl ete um grande aumento da frota de 
motos nas ruas do país, somado à irresponsabilidade dos motociclistas no trânsito e às brandas leis 
que vigoram no Brasil. 

Tabela 12

Ano Atropelamento %
Acidentes 

com
 ciclistas

% Acidentes com
 motociclistas %

Outros 
(acidentes com 

ocupantes
 de automóvel, 
caminhonete, 

ônibus, outros)

%
Total de 
mortes
 no ano

2007 9.657 26% 1.649 4% 8.078 22% 18.023 48% 37.407

2006 10.147 28% 1.668 5% 7.162 20% 17.390 48% 36.367

2005 10.320 29% 1.523 4% 5.974 17% 18.177 51% 35.994

2004 10.166 29% 1.389 4% 5.042 14% 18.508 53% 35.105

2003 9.991 30% 1.263 4% 4.271 13% 17.614 53% 33.139

2002 9.947 30% 1.240 4% 3.744 11% 17.822 54% 32.753

2001 9.720 32% 1.008 3% 3.100 10% 16.696 55% 30.524

2000 8.696 30% 789 3% 2.465 9% 17.045 59% 28.995

Nota técnica
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O grupo de acidentes de transportes terrestres analisado é referente ao CID 10, categorias V01 a 
V89, que incluem:

V01 a V09 – Pedestre traumatizado em acidente de transporte
V10 a V19 – Ciclista traumatizado em acidente de transporte
V20 a V29 – Motociclista traumatizado em acidente de transporte
V30 a V39 – Ocupante de triciclo motor traumatizado em acidente de transporte
V40 a V49 – Ocupante de automóvel traumatizado em acidente de transporte
V50 a V59 – Ocupante Caminhonete traumatizado em acidente de transporte
V60 a V69 – Ocupante Veículo Transporte Pesado traumatizado em acidente de transporte
V70 a V79 – Ocupante de ônibus traumatizado em acidente de transporte
V80 a V89 – Outros

Anexo

Localização dos 50 Municípios com maiores taxas de óbitos

A grande maioria desses Municípios está próxima a trevos que entrecruzam várias rodovias. A análise 
segundo a localização indica que 12% desses Municípios são cruzados por trecho da BR 153 e que 8% são 
cruzados por trecho da BR 101, duas rodovias federais com grande quantidade de acidentes com mortes. 

– BR 153 (cruza 6 Municípios dos 50 com mais mortes no país – 12%)
– BR 101 (cruza 4 Municípios dos 50 com mais mortes no país – 8%)
– BR 470 (cruza 4 Municípios dos 50 com mais mortes no país – 8%)
– BR 116 (cruza 3 Municípios dos 50 com mais mortes no país – 6%)

Tabela 13

Municípios UF Localização

Descanso/SC SC Está no trevo entre a BR-163 e duas estaduais – SC-493 e SC-
163

Apiúna/SC SC Margem da Rodovia BR-470

Alcinópolis/MS MS Margem da Rodovia BR-359 (em pavimentação)

Trombudo Central/SC SC Próximo ao cruzamento entre a BR-470 e a SC-426

Capetinga/MG MG Margem da Rodovia MG-444

Major Sales/RN RN Margem da Rodovia BR-405

Bom Jesus/SC SC Está na bifurcação de duas estaduais – SC-480 e a SC-467

Botuverá/SC SC Margem da Rodovia SC-486 (início do leito natural)

Paulo Lopes/SC SC Margem da BR-101

Araquari/SC SC Margem da BR-101, próximo a uma ferrovia

São Cristovão do Sul/SC SC Margem da BR-116, próximo ao cruzamento com a BR-470

União da Serra/RS RS Próximo à RS-129

Zabelê/PB PB Margem da Rodovia PB-264

Cafezal do Sul/PR PR Está no trevo entre a PR-485 e a PR-323

Cedro do Abaeté/MG MG Margem da Rodovia BR-352 (parte em pavimentação/ parte 
apenas planejada)
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Fronteira/MG MG Próximo à BR-153 e a BR-262 (caminho p/São José do Rio Preto)

Ressaquinha/MG MG Margem da Rodovia BR-040

Diamante d’Oeste/PR PR Margem da Rodovia PR-488

Brasilândia do Tocantins/TO TO Margem da Rodovia BR-153

Abadia de Goiás/GO GO Margem da BR-060

Joaquim Távora/PR PR Margem de cruzamento de duas rodovias – PR-092; PR-218

Canelinha/SC SC Margem da Rodovia SC-411, próximo à BR-101

Abadiânia/GO GO Cruzamento da BR-060 com a GO 338

Acreúna/GO GO Margem da BR-060

Nova Nazaré/MT MT Próximo à MT-326

Capão Alto/SC SC Está na Margem da Rodovia SC-458, próximo à BR-116

Juranda/PR PR Está no trevo entre a BR-369 e a PR-472

Alto Garças/MT MT Está no trevo entre a MT-107 e a BR-364

Afonso Cláudio/ES ES Está no cruzamento entre 3 Rodovias – BR 484, GO 165, GO 264

Turiúba/SP SP Próximo da Rodovia SP-461

Vargem Bonita/SC SC Margem da Rodovia BR-482

Nova Laranjeiras/PR PR Margem da Rodovia BR-277 e próximo ao cruzamento com a 
PR-473

Araporã/MG MG Está no trevo entre a BR-153 e a Rodovia Estadual Transitória 
MG-452

Catanduvas/SC SC Está no entroncamento da BR-282 e da SC-454

Jambeiro/SP SP Margem da Rodovia SP-103

Tapira/PR PR Está no trevo entre as rodovias PR-576 e a PR-482

Guaraci/PR PR Está no trevo entre as rodovias PR-340 e a PR-458

Poço das Antas/RS RS Está próximo à RS-419

Adelândia/GO GO Margem da GO - 322

Dom Cavati/MG MG Margem da Rodovia BR-116

Santa Tereza do Tocantins/
TO TO Está no trevo entre as rodovias TO-030, TO-365, TO 130 e a TO-

247

Dom Pedro de Alcântara/RS RS Margem da BR-101, próximo ao cruzamento com a RS-494

Ipiranga do Sul/RS RS Próximo ao cruzamento de uma rodovia com a BR-153

Água Fria de Goiás/GO GO Está em um trevo entre a GO-230 e a GO-517

Francisco Macedo/PI PI Está no trevo entre a BR-316 e a PI-243

Pouso Redondo/SC SC Margem da Rodovia BR-470

Jundiaí do Sul/PR PR Margem da Rodovia PR-218

Crixás do Tocantins/TO TO Margem da Rodovia BR-153

Nova Rosalândia/TO TO Está no cruzamento entre a Rodovia BR-153 e a TO-255

Novo Santo Antônio/MT MT Próximo da Rodovia PI-450
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