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CARTA DO PRESIDENTE

Caros
Municipalistas!
Estamos vivendo um momento desafiador para a gestão pública dos Municípios
em nosso Brasil, a pandemia de COVID-19
se alastrou por todas as regiões e Estados,
trazendo enormes e complexos problemas
para serem resolvidos por nós.
Do ponto de vista da arrecadação municipal, os impactos são muito importantes,
por isso a CNM apresenta este Boletim de
Finanças Municipais – Monitor, com dados,
entrevistas, matérias e estudos com temas
atuais para auxiliar a gestão.
Queremos contribuir com o debate e
contamos com a participação de todos(as),
para que possamos atravessar este momento e logo em seguida reconstruir processos, reinventar a administração tributária, buscar a inovação, com o objetivo de
obter recursos financeiros que possam ser
revertidos em serviços públicos de qualidade para nossa população.
Portanto, renovo o convite para que
usem este canal de comunicação, interajam com a CNM e suas equipes técnicas,
enviando sugestões, projetos e boas práticas para que possamos difundir e gerar
conhecimento.
O desafio é enorme,
mas juntos atravessaremos este momento!
Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil-3-05-2017
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ENTREVISTA: MARIZA ABREU
CONSULTORA DA CNM, UMA
DAS MAIORES AUTORIDADES
EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
EDUCAÇÃO NO BRASIL, FAZ
UM BALANÇO DOS FUNDOS DE
FINANCIAMENTO E ANALISA O
PAPEL DOS MUNICÍPIOS

O Brasil, há alguns anos, optou pelo
financiamento da educação por meio
de fundos nacionais. Houve o Fundef,
e hoje existe o Fundeb. Como você
avalia esse tipo de política? São bons
modelos para atender a um país tão
grande e diverso como o nosso?
Com certeza, os fundos da educação –
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef) e depois o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) – foram e são essenciais
para o financiamento da Educação Básica
pública brasileira. Importante destacar que
não se trata de um fundo nacional, mas de 27
fundos de natureza contábil no âmbito estadual. Em cada Estado, o Fundo é constituído
por parte da receita de impostos do governo
do estadual e de seus Municípios constitucionalmente vinculada à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, e esses recursos
são redistribuídos entre o governo estadual e
os Municípios de acordo com a matrícula nas
respectivas redes públicas de ensino.

Como surgiu cada um?
O Fundef foi criado pela Emenda Constitucional (EC) 14/1996, com vigência por 10
anos, até 2006. No Fundef, a receita era menor do que no Fundeb, e a distribuição dos
recursos considerava somente a matrícula
no Ensino Fundamental. Na sequência do
Fundef, o Fundeb foi criado pela EC 53/2006,
com vigência por 14 anos, até este ano de
2020.
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Foto: Arquivo CNM

Na Marcha de 2018, Mariza
Abreu já alertava para
a importância de tornar
permanente o Fundeb.

No Fundeb, a cesta de recursos dos
fundos aumentou, e passaram a ser consideradas as matrículas em toda a Educação
Básica, da creche ao Ensino Médio.

Qual é o mérito?

“Mais recursos
e melhor gestão
devem caminhar

juntos”

O mérito desses fundos é reduzir a diferença do valor por aluno disponível para a
educação entre os entes federados em todo
o país.
A redistribuição intraestadual reduz
essa diferença entre as redes estadual e municipais dentro do Estado. Além dos recursos
dos Estados e Municípios que compõem a
cesta do Fundo, o governo federal aporta a
chamada complementação da União ao Fundef/Fundeb. No Fundeb, essa complementação corresponde a 10% do total da contribuição de todos os Estados, DF e Municípios.
Esses recursos federais são destinados aos
Estados e seus Municípios com menor valor
por aluno com os recursos de seus próprios
fundos estaduais. Em regra, na vigência do
Fundeb foram atendidos nove Estados: AL,
BA, CE, MA, PB, PE e PI, sete do Nordeste, e
AM e PA, dois da região Norte.
Segundo o Estudo Técnico 24/2017 da
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados (Conof/
CD), considerando todos os recursos vinculados para a educação, em 2015 sem Fundeb o menor valor por aluno ano total (VAAT)
seria no Município de Turiaçú/MA no valor de
R$ 572, e o maior em Pinto Bandeira/RS, de
R$ 56.014. Com a redistribuição intraestadual e a complementação da União ao Fundeb,
que beneficia o MA, essa diferença fica em
R$ 2.937 em Turiaçu e R$ 19.511 no Município de Pinto Bandeira.
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“O maior problema da
educação brasileira não é mais
o acesso, mas a qualidade”

Escolarização
no Brasil

93,4%

na Pré-Escola
98,0% no Ensino
Fundamental
Entre as crianças
até 3 anos,

35,7%

têm atendimento
escolar, quando
a meta do PNE
é atender

50%
até 2024

Fonte: dados de
2018 - Observatório
do Plano Nacional de
Educação (PNE)

O atual Fundeb contribuiu para atender
à universalização das matrículas nas
suas respectivas etapas de ensino?
O atendimento às redes estadual e
municipal foi adequado?
Quando o Fundeb entrou em vigência, o acesso ao Ensino Fundamental
já estava praticamente universalizado,
como consequência do Fundef. Àquela
época, de acordo com o texto original da
Constituição Federal de 1988, somente o
Ensino Fundamental era obrigatório. Com
a EC 59/2009, a partir de 2016 tornou-se
obrigatória a Educação Básica dos 4 aos
17 anos, correspondente à idade adequada da Pré-Escola, Ensino Fundamental e
Médio.
Existem alguns gargalos a serem
superados?
Segundo dados disponibilizados no
Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE), em 2018 as taxas de escolarização no Brasil são de 93,4% na Pré-Escola e 98,0% no Ensino Fundamental. Entre
os jovens de 15 a 17 anos, 92,5% frequentam a escola, mas destes somente 71,1%
estão matriculados no Ensino Médio, pois
parte desses jovens encontra-se ainda no
Ensino Fundamental. O problema maior
de acesso encontra-se na creche, para as
crianças até 3 anos, com 35,7% de atendimento escolar, quando a meta do PNE
é atender 50% das crianças nessa faixa

etária até 2024. Há também necessidade
de maior oferta da educação profissional
técnica no Ensino Médio. Durante a vigência do Fundeb, somente na creche houve
crescimento da matrícula. Nas outras etapas, a redução da matrícula não ocorreu
por falta de vaga, mas devido ao decréscimo da população na faixa etária correspondente. O maior problema da educação brasileira não é mais o acesso, mas
a qualidade. É preciso reduzir o abandono
escolar, aumentar as taxas de aprovação
e conclusão na idade certa e assegurar a
aprendizagem adequada aos alunos brasileiros em todos os Municípios. Por fim,
importante registrar a constante municipalização do ensino, em especial do Ensino Fundamental, que é responsabilidade
concorrente entre Estados e Municípios.
De fato, a matrícula total na Educação
Básica diminuiu, mas cresce o número de
alunos matriculados no conjunto das redes municipais de ensino.
Uma reclamação recorrente dos
gestores municipais é o custo da
Educação Infantil, que é competência
nossa, e existe uma grande demanda a
ser atendida nos próximos anos. Como
resolver este problema?
Sem dúvida, há três etapas ou modalidades da Educação Básica com custo
maior: a creche, a educação especial e a
educação profissional. E, pelas mesmas
duas razões: menor número de alunos
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Há um desequilíbrio na distribuição dos
recursos para os Municípios?

“É preciso reduzir o abandono
escolar, aumentar as taxas de
aprovação e conclusão na idade
certa e assegurar a aprendizagem
adequada aos alunos brasileiros em
todos os Municípios.”
por professor e necessidade de mais
equipamentos e insumos. Por demanda
da CNM, o governo federal criou por Medida Provisória em 2011, convertida na Lei
12.722/2012, o Programa Brasil Carinhoso, por meio do qual a União transfere (ou
transferia) recursos aos Municípios e ao
DF para manutenção e desenvolvimento
da Educação Infantil de acordo com matrículas em creches de crianças cadastradas no Censo Escolar e pertencentes
a famílias do Programa Bolsa Família. O
Brasil Carinhoso beneficiou todos os Municípios com matrículas nessa situação,
e não apenas àqueles já atendidos com
a complementação da União ao Fundeb.
Porém, a Lei do Brasil Carinhoso foi modificada por MP em 2015 e, a partir de então, os recursos transferidos foram drasticamente reduzidos, com diminuição de
90% entre 2014 e 2018. Por isso, a CNM
vem defendendo que esse apoio da União
à Educação Infantil precisa ser previsto
na CF, como consta na PEC do novo Fundeb aprovada no dia 21 de julho de 2020
pela CD com apoio do executivo federal.
Entretanto, essa destinação de recursos
para a Educação Infantil foi incluída na
PEC como parte da complementação da
União ao Fundeb. Portanto, esses recursos não beneficiarão todos os Municípios.
Com base no Estudo Técnico nº 22, de
27/07/2020, da Conof/CD, e nos dados
sobre a transferência de recursos do Programa Brasil Carinhoso em 2015, é possível comparar o número de Municípios
que receberam recursos do Brasil Carinhoso para creches e o número máximo
de Municípios que poderão vir a receber
recursos da complementação da União
subvinculados à Educação Infantil.
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Entre os jovens
de 15 a 17 anos,

92,5%

frequentam a
escola, mas
destes somente

71,1%

estão
matriculados no
Ensino Médio,
pois parte
desses jovens
encontra-se
ainda no Ensino
Fundamental

Fonte: dados de
2018 - Observatório
do Plano Nacional de
Educação (PNE)

Apesar da necessidade de aprimorar
esses dados, inclusive comparando também número de alunos beneficiados e valores repassados, o que depende da lei de
regulamentação, é possível observar que,
comparando o número de Municípios que
receberam recursos do Brasil Carinhoso e
dos que poderão vir a receber recursos da
complementação da União ao novo Fundeb, os recursos federais do novo Fundo
não contemplarão na mesma dimensão
os três Estados do Sul, SP e RJ, os três
Estados do Centro-Oeste, e também o DF,
e AP e RR na região Norte. Como exemplos de Estados nessas regiões do país:
no RS, 262 Municípios receberam recursos do Brasil Carinhoso e nenhum receberá complementação da União ao novo
Fundeb; em SP, 404 beneficiados pelo
Brasil Carinhoso e apenas um, somente
em 2026, receberá recursos da União por
meio do Fundeb; em GO, 97 atendidos pelo
Brasil Carinhoso e, no novo Fundeb, será
nenhum Município em 2021, 2 em 2022,
7 em 2023, 9 em 2024, 23 em 2025 e 32
em 2026; em RR, 6 Municípios receberam
recursos do Brasil Carinhoso e nenhum
receberá complementação da União ao
novo Fundeb. Como essa destinação de
recursos para a Educação Infantil decorreu da proposta do executivo federal de
destinar verbas para um programa de assistência social às famílias de baixa renda,
o Renda Brasil, é possível esperar que a
alocação dessa parcela da complementação da União ao novo Fundo venha a
considerar indicadores socioeconômicos.
Portanto, seria o mesmo que os recursos
do Programa Bolsa Família ou do auxílio
emergencial distribuído durante a pandemia do coronavírus não fossem repassados pela União a essas 11 Unidades da
Federadas. Afinal, em Estados com mais
recursos também existem indivíduos em
extrema pobreza ou, na pandemia, que
perderam o emprego ou a possibilidade
de exercer sua atividade autônoma.
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“Cada vez mais,
como revelou
a pandemia do
coronavírus, é
preciso investir
em tecnologia
educacional,
viabilizando
acesso das
escolas,
docentes
e alunos a
computadores,
internet e
plataformas
digitais”

A carreira do magistério público
sempre teve seus rendimentos
bastante pequenos. Com a criação do
piso nacional do magistério, houve um
avanço significativo na remuneração
destes profissionais. Esse modelo
deve continuar? Além de salário, não
se deve ter políticas de capacitação
continuada? Investimentos em
tecnologias e outras ações?
Em primeiro lugar, não procede que
a remuneração do magistério da Educação Básica tenha sido sempre baixa. Até
os anos 1960 ou 1970, antes da expansão significativa do número de matrículas
no país, os professores eram bem melhor
remunerados. E, hoje, embora a remuneração média tenha se reduzido bastante,
os professores têm vencimentos menores do que de outras categorias com nível
superior, como médicos ou advogados,
mas semelhantes a outras, como assistentes sociais e enfermeiros. Com certeza, a remuneração média dos professores
da Educação Básica pública é inferior à
de outras categorias no serviço público,
como nos poderes Judiciário e Legislativo, nos tribunais de contas, e em órgãos
do poder Executivo, como as áreas da fazenda e das procuradorias.
Durante a vigência do Fundef, houve avanços importantes na remuneração

dos professores, especialmente em Municípios com menos recursos no Norte
e Nordeste. Na sequência, já na vigência
do Fundeb, a criação do piso nacional do
magistério da Educação Básica pública vem contribuindo para o crescimento
da remuneração média da categoria. Até
porque o valor do piso tem sido reajustado anualmente por percentuais significativos. Segundo dados da área dos estudos técnicos da CNM, de 2009 a 2020,
o reajuste do piso dos professores foi de
203,81%, o salário mínimo foi reajustado
em 124,3% e, entre 2009 e 2019, o INPC
acumulado foi de 62,49%. Além disso, entre 2009 e 2020, a receita do Fundeb cresceu 132,69%, muito abaixo do aumento do piso nacional. Essa situação vem
pressionando as finanças municipais.
Por essa razão, a CNM tem se manifestado pela alteração do critério de reajuste do piso, com a adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
acumulado nos 12 meses anteriores,
para atualização anual do valor do piso.
Ao mesmo tempo, a Confederação tem
reafirmado o compromisso dos gestores
municipais com a valorização salarial do
magistério, mas defende que, reajustado
o piso nacional pela inflação, os aumentos
reais nos vencimentos sejam negociados
entre o governo de cada ente federado e
seus professores.
Além disso, é claro que a valorização
do magistério não se restringe a remuneração condigna, mas também implica
melhoria da formação inicial e continuada e adequadas condições de trabalho.
Cada vez mais, como revelou a pandemia
do coronavírus, é preciso investir em tecnologia educacional, viabilizando acesso
das escolas, docentes e alunos a computadores, internet e plataformas digitais.
Ao mesmo tempo, os gestores precisam
oportunizar capacitação ao magistério
para utilização dessas novas tecnologias
que vieram para ficar no que se já convencionou como ensino híbrido.
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Um Fundeb maior, com mais recursos
financeiros, será capaz de melhorar
a qualidade de nossa educação?
Esse é um grande debate entre
os especialistas da área. Como
avançaremos na qualidade de nosso
ensino?
Com certeza, recursos financeiros
em quantidade adequada consistem em
condição necessária para assegurar educação de qualidade. Mas não é condição
suficiente, pois depende de como esses
recursos são utilizados. Mais recursos e
melhor gestão devem caminhar juntos.
Além disso, em um país continental, diverso e desigual como o nosso, o efeito
redistributivo do Fundeb, como já vimos
antes, é imprescindível para que se possa assegurar educação com qualidade e
equidade à população em todos os Municípios brasileiros. No debate realizado nos
últimos três anos, prevaleceu a compreensão de que o novo Fundeb deverá assegurar mais recursos da complementação
da União e maior efeito redistributivo na
alocação desses recursos federais.
O atual Fundeb tem validade até o final
deste ano, e o Congresso Nacional,
o governo federal, os Estados, os
Municípios e a sociedade estão
discutindo um aperfeiçoamento deste
modelo de fundo. Qual sua avaliação
sobre os principais desafios que devem
ser enfrentados?
Após mais de três anos de debates
e audiências públicas no Congresso Nacional, no dia 21 de julho de 2020 foi aprovada a PEC do novo Fundeb pelo plenário
da CD. Como o governo federal apresentou uma proposta no dia 18 de julho, há
dispositivos do texto final que não foram
anteriormente debatidos. Neste momento, a PEC encontra-se para apreciação no
SF, e o principal embate é entre os que defendem que os senadores não devem alterar o texto recebido da CD e aqueles que
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defendem a necessidade de aperfeiçoar
esse texto de forma a evitar polêmicas
ou impossibilidades para operacionalizar
o novo Fundeb. Quem defende que o SF
aprimore o texto da CD argumenta que há
tempo hábil para isso, pois não se corre
o risco de repetir o ocorrido com o atual
Fundeb, quando a EC 53 foi promulgada
em 19 de dezembro de 2006 para entrar
em vigência em 1º de janeiro de 2007 e,
para regulamentação do Fundo, o Executivo precisou editar a Medida Provisória
399 em 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei 11.494 de 11 de junho de 2007.
Como você avalia a PEC aprovada?
PONTOS POSITIVOS NA PEC APROVADA:
Transformação do Fundeb em mecanismo permanente
de financiamento da Educação Básica pública;
Manutenção dos 27 fundos estaduais com a mesma
cesta de recursos;
Ampliação do mínimo para a complementação da
União ao Fundeb dos atuais 10% para 23% do total da
contribuição de Estados, DF e Municípios ao Fundo;
Aperfeiçoamento da função redistributiva do Fundeb,
por meio do chamado modelo híbrido para alocação da
complementação da União (parte pelo VAAT);
Progressividade do aumento da complementação da
União ao novo Fundeb;
Vedação do uso dos recursos da contribuição social do
salário educação para a complementação da União ao
Fundeb;
Destinação de parcela da complementação da União
para a educação infantil.
PONTOS POLÊMICOS QUE PODERIAM
SER APERFEIÇOADOS:
Inclusão do custo aluno qualidade na CF, sobre o que
não há consenso;
Vedação do uso de recursos de MDE para pagamento de
inativos e pensionistas, sem regra de transição;
Como vimos antes, destinação de recursos para a
educação infantil vinculada à parte da complementação
da União, sem beneficiar número expressivo de
Municípios;
Subvinculação de parte da complementação da União
para despesas de capital, e não para outras despesas de
MDE, excluídas as com pessoal;
Na falta de vagas na rede pública, possibilidade de
destinação de recursos do Fundeb para instituições
conveniadas na educação básica, o que já ocorre na
educação infantil e não há falta de vagas no Ensino
Fundamental e Médio público.
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Desafios para garantir
alimentação escolar em
tempos de Covid-19
Mônica Cardoso1
Natália Cordeiro2

O distanciamento social, como forma de combate à Covid-19, ocasionou o
esvaziamento das instituições de ensino
e a suspensão das aulas presenciais. A
necessidade de enfrentar a pandemia
do novo coronavírus, exigiu dos gestores
educacionais esforços e ações para garantir a continuidade do ano letivo.
Assim, com aulas suspensas desde
março e em um cenário incerto, gestores
municipais de todo o país, em curto espaço de tempo, tiveram de se reinventar
e definir estratégias para tornar possível
a distribuição de alimentação escolar
durante a pandemia a fim de garantir a
segurança alimentar dos estudantes e
minimizar eventuais desperdícios dos
gêneros alimentícios em estoque nas escolas.
Nesse contexto, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)
passou por um novo momento e, no

dia 07 de abril, foi promulgada a Lei nº
13.987/2020 que autoriza, em caráter
excepcional, durante suspensão das aulas em razão de situação de emergência
ou calamidade pública, a distribuição de
alimentos adquiridos com os repasses
do programa como forma de apoiar Estados e Municípios na garantia do direito
à alimentação escolar durante a pandemia da Covid-19.
Ressalta-se que a Medida Provisória
934/2020 – Projeto de Lei de Conversão
(PLV) 22/2020 –, aprovada no Senado
Federal em 23 de julho, autoriza que os
recursos do Pnae, e não apenas os gêneros alimentícios adquiridos com essa
verba, como prevê a lei federal, sejam repassados às famílias dos alunos durante
a suspensão das aulas. A previsão é de
que o PLV seja sancionado pelo Presidente da República na segunda semana
do mês de agosto.
Foto: Adenilson Nunes
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Caráter suplementar

Os repasses do Pnae têm caráter
suplementar uma vez que não correspondem ao total que o Município investe em
merenda . Nesse sentido, é inegável a importância de a Lei nº 13.987/2020 apenas
autorizar e não determinar a distribuição
da merenda durante a suspensão das atividades escolares.
A obrigatoriedade representaria para
o gestor, que está enfrentando crises em
diversas esferas, mais uma obrigação
sem o apoio do governo federal na proporção devida.
Apesar dos obstáculos decorrentes da pandemia, muitos Municípios estão conseguindo distribuir a merenda,
mesmo que para isso seja necessária
a utilização de recursos além do Pnae e
não vinculados à educação. Outros têm

A CNM calcula que
o investimento
federal do Pnae
não chega a 10%
do custo médio
que efetivamente
as prefeituras
assumem com a
merenda escolar.
No levantamento
realizado pela
CNM no final
de junho deste
ano, cerca de
2.080 secretários
municipais de
educação de
diversos Estados
foram consultados
e 1.195

57,5%

responderam aos
questionamentos.

conseguido distribuir a merenda apenas
com os repasses do programa federal e
com isso tiveram de adotar medidas para
a oferta universal dos alimentos.
A diversidade de boas práticas revela os muitos esforços envidados pelos Municípios para assegurar o direito à
alimentação escolar em um período em
que as escolas estão fechadas. Tal realidade, somada à imprevisibilidade para
retomada das aulas presenciais, levou a
área técnica da Educação da Confederação Nacional de Municípios (CNM) a
realizar um levantamento sobre a oferta
de merenda escolar durante a pandemia
para mapear a execução desta política e
identificar iniciativas adotadas e possíveis dificuldades decorrentes da promulgação da Lei nº 13.987/2020.
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A realidade
de Municípios
brasileiros
A partir dos dados obtidos, foi possível verificar que quase a totalidade dos
secretários (96%) estava ciente que a lei
federal tinha o caráter autorizativo e que
85% estavam conseguindo distribuir merenda escolar durante a interrupção das
atividades escolares.
Destes 85%, as mais diversas iniciativas foram mapeadas, sendo que a
distribuição de Kits ou cesta-merenda
foi a iniciativa mais adotada pelos gestores (73%). Observou-se ainda que alguns
entes adotaram outras ações para ofertar a alimentação aos estudantes, como
por exemplo distribuição de cesta básica
(12,4%), distribuição de refeições feitas
com os itens que compõem a merenda
escolar (3,2%).
A despeito dos dados encontrados
no levantamento, era de se esperar que as
mais distintas realidades fossem encontradas em razão da diversidade do Brasil e das diferentes fases de evolução do
coronavírus em cada Estado, que levou a
região suspender as atividades escolares
em momentos diferentes, portanto, antes
da promulgação da Lei nº 13.987/2020
que autoriza a distribuição dos gêneros

alimentícios ou antes da Resolução nº 2,
de 9 de abril de 2020, e da cartilha, documentos esses que orientam a execução
do Pnae durante a pandemia. Neste espaço de tempo, em que as recomendações
foram sendo elaboradas e aprovadas,
cada gestor foi buscando alternativas
amparadas nas legislações em vigor, para
que os seus alunos continuassem recebendo a alimentação escolar.
A execução do programa quanto ao
atendimento também é diversificada, pois
55% dos gestores destinam a merenda
apenas para as famílias que contempladas pelo programa bolsa-família, cadastrados no CadÚnico ou em situação de
vulnerabilidade social e 45% ofertam para
todos os alunos matriculados na rede
municipal. Esse fato interfere diretamente nos recursos utilizados para aquisição
de alimentos na medida em que 54% dos
Municípios utilizam tanto recursos do
Pnae como os próprios; 38% somente repasses do programa; e 8,4%, optaram por
não fazer uso da verba federal e utilizar
apenas recursos próprios do Município.
Nesse cenário, é fundamental considerar que a oferta de alimentação escolar
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para todos os estudantes da rede municipal é uma das diretrizes do Pnae. Por esse
motivo, ao utilizar os recursos do programa o gestor deve, obrigatoriamente, atentar e cumprir essa regra.
Por outro lado, a Lei 13.987/2020,
resguarda o Município que, por alguma
impossibilidade, não consiga ofertar a alimentação escolar com recursos federais
durante a pandemia uma vez que o normativo autoriza e não determina a distribuição dos gêneros alimentícios comprados com recursos à conta do Pnae.
Caso a opção seja pelo não atendimento universal dos estudantes, essa
ação deverá ser realizada utilizando os
recursos próprios do Município. Assim,
para os Entes que enfrentam restrições
financeiras, o recorte social tem sido uma
opção para evitar que os alunos em situação de vulnerabilidade social deixem de
ter acesso à refeição, normalmente única
do dia, que a escola fornece.
A alteração da lei durante a situação
de emergência decorrente da Covid-19
contribui, mas não resolve o problema da
merenda em tempos de Covid-19. Para
garantir o direito universal à alimentação
escolar, é requerido do gestor replanejar
seu orçamento considerando as despesas inicialmente previstas e as advindas
com a pandemia, tais como: atendimento
aos protocolos de higiene, kits de merenda, entrega de alimentos nas residências,
entre outras.
Nesse sentido, a garantia da alimentação escolar tem exigido vários desafios
à gestão de ordem financeiras e administrativas. Exemplo disso são as dificuldades enfrentadas nos processos licitatórios; nos entraves decorrentes da carência
de estrutura que assegure a logística para
entrega da merenda escolar aos alunos,
desde a montagem até a entrega dos
kits de merenda. Outros dificultadores
ocorrem por conta das exigências legais,
a exemplo da aquisição de produtos da
agricultura familiar, uma vez que os dados
da pesquisa da CNM apontam que 39%
dos Municípios ainda não conseguiram
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atender, neste momento de excepcionalidade, esse dispositivo estabelecido na Lei
do Pnae (Lei n° 11.947/2009).
O alerta é que cada gestor analise
sua realidade, seja cauteloso, cumpra os
normativos legais e proponha alternativas que estejam dentro da legalidade e
das suas possibilidades com vistas a não
inviabilizar a gestão municipal no pós-pandemia e, ainda, minimizar os impactos negativos na educação em razão da
pandemia da Covid-19.
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A arrecadação própria
em época de pandemia
Com a pandemia e com a redução
da atividade econômica, os recursos financeiros para os municípios brasileiros
sofreram grandes impactos. Entre as
transferências, as principais delas (FPM,
ICMS e o Fundeb) foram bastante afetadas, além de todas as receitas próprias
dos munícipes. Esse cenário deve perdurar durante todo o ano corrente e adentrar
2021. Neste momento de crise econômica, altos índices de desemprego e baixa
atividade empresarial, os(as) prefeitos(as)
sofrem uma pressão enorme, uma vez
que representam, na prática, o Estado e
têm que prestar os serviços públicos de
qualidade para sua população e ocorre
que suas receitas estão sendo diminuídas
ano a ano.
É por esse motivo que a CNM estruturou o Monitor de Finanças Municipais,
O Imposto sobre
Propriedade
Territorial e Urbana
(IPTU) é uma das
mais importantes
fontes de renda para
o Município; quanto
maior a arrecadação,
maiores serão os
benefícios para a
população. A receita
oriunda do IPTU
tem por objetivo
ordenar o pleno
desenvolvimento
das funções sociais
da cidade e garantir
o bem-estar de
seus habitantes,
destinando a
receita para saúde,
educação, limpeza
pública, e outras
áreas de interesse
público e dos
cidadãos.

IPTU
Em média, 34% da arrecadação do
IPTU ocorre no primeiro bimestre, fato que
pode minimizar o resultado final da arrecadação, pois a pandemia da Covid-19 teve
início em março. Mesmo assim, o efeito da
pandemia na arrecadação é claro.
A tabela a seguir apresenta a variação da receita do IPTU: a arrecadação esboçava crescimento no primeiro bimestre,
mas com a pandemia caiu 10% no segundo bimestre em relação ao mesmo período do ano passado.
Para os Municípios até 100 mil habitantes, a queda se mostra menos significativa, sendo maior para os Municípios até
5 mil habitantes (43%).

que tem como objetivo central o acompanhamento da evolução da arrecadação da
receita própria dos municípios brasileiros.
Com essa análise que coloca luz nos dados das receitas próprias, entende-se que
deve haver um planejamento visando a
uma melhor arrecadação, de forma plena
e eficiente, sob os pontos de vista orçamentário e socioeconômico.
O levantamento dimensiona os intensos efeitos da pandemia da Covid-19,
refletidos nos dados a seguir, que deixam
claro o efeito da pandemia na arrecadação dos Municípios a partir do segundo
bimestre, que gera bastante preocupação, já que o aumento de gastos públicos
para conter os efeitos da pandemia deve
se prolongar por um período acima do esperado, produzindo um sério desequilíbrio
nas contas públicas municipais.
VARIAÇÃO DA RECEITA
DO IPTU NOS MUNICÍPIOS

A alta do desemprego e o baixo desempenho econômico durante a pandemia
são motivos para explicar essa queda na
arrecadação, pois os gestores municipais
têm que ampliar o prazo de parcelamento
do IPTU além de conceder maiores descontos. Estas são algumas medidas que
afetam diretamente a receita do imposto.
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O Imposto
Sobre Serviços
de Qualquer
Natureza (ISSQN),
ou somente
Imposto Sobre
Serviços – ISS, é
da competência
dos municípios
(CF/88, art. 156, III)
e substituiu com a
Reforma Tributária
feita pela Emenda
nº 18, de 1965, o
antigo Imposto
de Indústrias
e Profissões,
que constituía a
principal fonte de
receita tributária
municipal.

Além das receitas
do IPTU e do ISS,
outra receita que
teve um grande
impacto com a
pandemia foi o
Imposto sobre a
Transmissão Inter
Vivos de Bens
Imóveis (ITBI).
Como no ISS, é um
imposto bastante
sensível aos
choques das crises.
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ISSQN

VARIAÇÃO DA RECEITA
DO ISS NOS MUNICÍPIOS

O ISS é um importante termômetro
da movimentação econômica das cidades brasileiras: a maior parte da economia
dos Municípios Brasileiros gira em torno
do setor de serviços. A pandemia exigiu
o fechamento da maior parte de serviços
como bares, restaurantes e salões de beleza e ainda reduziu a demanda dos serviços que continuaram funcionando, como
os transportes.
De acordo com a Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE, o setor se serviços, um dos principais motores
da economia brasileira, já vinha cambaleando antes mesmo da Covid-19. Porém,
mergulhou em uma crise profunda diante
das medidas de isolamento social.
Por isso, a arrecadação do ISS, que
no primeiro bimestre tivera crescimento
de 0,7%, no segundo bimestre caiu 4%.
A receita do ISS ainda continua com

uma boa capacidade de crescimento,
com a perspectiva de no fim do isolamento ser o setor que primeiro terá sinais de
recuperação. Outro ponto interessante é
a utilização de tecnologias próprias, como
por exemplo a implementação da Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica, permitindo aos profissionais da arrecadação um
maior controle com o que está sendo informado pelo contribuinte e também devido a cruzamentos de informação, alcançando resultados bastante positivos.

ITBI

VARIAÇÃO DA RECEITA
DO ITBI NOS MUNICÍPIOS

A receita do ITBI do segundo bimestre de 2020 teve queda superior a 22% em
comparação ao mesmo período do ano
passado. Essa queda é mais acentuada
nos municípios de pequeno porte, isso se
dá, pelo fraco mercado imobiliário nas pequenas cidades.
Mas essa receita tem futuro promissor, com medidas anticíclicas que afetam
diretamente o mercado imobiliário. Podemos citar como exemplo dessas medi-

das, a baixa dos juros para financiamento
imobiliários.

IRRF

VARIAÇÃO DA RECEITA DO
IRRF NOS MUNICÍPIOS

Mesmo com o forte impacto nas receitas das prefeituras, os gestores mantiveram os serviços em pleno funcionamento. Com isso, o gasto com pessoal se
manteve no mesmo patamar ou até tendo um pequeno acréscimo, e com isso, a
receita do Imposto de Renda Retido na
Fonte das prefeituras foi a única receita
própria que teve crescimento.
A tabela a seguir traz as variações da
receita do IRRF dos Municípios. O resultado do segundo bimestre teve crescimento
de 13,5% em comparação com o segundo

bimestre de 2019. Como é possível ver, no
grupo das cidades de 50 a 100 mil habitantes foi onde houve a maior variação,
chegando a quase a 25%.
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Arrecadação
própria

Confira a receita estimada de IPTU,
ISSQN, ITBI e IRRF nos 2 primeiros
bimestres de 2020

IPTU
1º Bim
Esboçava crescimento no
1º bimestre, mas com a
pandemia caiu 10% no 2º
bimestre em relação ao
mesmo período do ano
passado.

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

16.430.116.707
16.941.494
37.204.404
127.343.719
551.309.394
936.697.443
2.086.296.653
12.674.323.599

2º Bim

9.044.934.747
36.603.325
87.597.123
181.009.495
591.169.469
854.769.950
1.806.212.459
5.487.572.926

ISSQN
1º Bim
A arrecadação do
ISS, que no primeiro
bimestre tivera
crescimento de 0,7%,
no segundo bimestre
caiu 4%.

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

12.978.706.904
69.547.438
131.288.070
250.379.630
706.672.946
751.877.546
1.942.129.306
9.126.811.968

2º Bim

11.264.786.931
67.008.801
124.501.910
251.695.016
652.342.611
676.813.258
1.677.008.796
7.815.416.538
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PORTE 1: Até 4.999 habitantes
PORTE 2: de 5.000 a 9.999 habitantes
PORTE 3: de 10.000 a 19.999 habitantes
PORTE 4: de 20.000 a 49.999 habitantes

12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0

Comparativo IPTU

3,5
3,4

2º Bimestre
2020

16,0
14,0

3,3

12,0

3,2

10,0

3,1

8,0

3,0

6,0

2,9

4,0

2,7

2019

0,0

1º Bimestre

2º Bimestre
2020

2019

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

2,0

2,8
1º Bimestre

Comparativo ITBI

18,0

Bilhões

3,6

Bilhões

13,0

15

PORTE 5: de 50.000 a 99.000 habitantes
PORTE 6: de 100.000 a 299.999 habitantes
PORTE 7: acima de 300.000 habitantes

Comparativo IRRF
Bilhões

Bilhões

Comparativo ISS
13,5

O BOLETIM DAS FINANÇAS MUNICIPAIS

1º Bimestre

2º Bimestre
2020

2019

0,0

1º Bimestre

2º Bimestre
2020

2019

ITBI
1º Bim
A receita do ITBI do 2º
bimestre teve queda
superior a 22% em
comparação ao mesmo
período do ano passado.

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

1.911.193.684
24.193.881
40.930.757
47.214.134
117.551.686
155.686.185
343.528.931
1.182.088.111

2º Bim

1.610.262.776
26.572.439
31.513.808
43.010.479
110.498.264
132.208.186
269.174.970
997.284.630

IRRF
1º Bim
O resultado do 2º bimestre teve crescimento de
13,5% em comparação
com o 2º bimestre de
2019.

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

3.264.535.860
35.814.879
51.394.010
119.768.436
259.542.025
252.674.796
571.225.909
1.974.115.804

2º Bim

3.498.830.060
47.902.945
63.402.561
136.295.260
309.114.564
295.889.158
626.296.104
2.019.929.469

Fonte: Elaboração Própria
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O impacto da
Covid-19 sobre a
Educação Municipal
PARA AUXILIAR NA DISCUSSÃO DE COMO FICARÁ O FUNDEB EM 2020, A CNM
ANALISOU OS EFEITOS DA PANDEMIA NA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E,
CONSEQUENTEMENTE, NAS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDO
Criado em 2006 por emenda à Constituição e regulamentado em 2007 por lei
e decreto federais, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) se constitui na principal fonte de financiamento da Educação
Básica no Brasil. Porém, tem prazo para
acabar: pela legislação em vigor, o Fundeb
se extingue no dia 31 de dezembro deste
ano. Do total da receita do fundo, os Estados e os Municípios contribuem com 20%
das seguintes receitas de impostos para
a formação do Fundeb: FPE, FPM, ICMS,
IPI-Exp, IPVA, Lei Kandir, ITCMD e ITR. De-

vido à crise sanitária e econômica provocada pela pandemia da Covid-19, a situação financeira dos Estados e Municípios
é bastante grave, e o cenário econômico
nacional é de queda nas receitas impactando diretamente no Fundeb.
Para a análise, foram consideradas
as receitas que formam o Fundeb no período compreendido entre janeiro e março
(pré-pandemia) e no bimestre abril-maio
de 2020, bem como as projeções de variação de junho até o final do ano. As receitas vinham crescendo a uma taxa média de 6,9% até março, apresentando, em
seguida, queda de 19,2% em abril e maio.

VARIAÇÃO PREVISTA DAS RECEITAS DO FUNDEB 2020
Origem

Jan-Mar

Abr-Mai

Jun-Dez

FPE

2,5%

-15,8%

-7,9%

FPM

2,5%

-15,8%

-7,9%

IPI

-5,9%

-17,9%

-9,0%

Lei Kandir

n.d.

n.d.

n.d.

ITR

9,7%

-22,6%

-11,3%

ICMS

8,8%

-19,0%

-9,5%

IPVA

9,4%

-31,4%

-15,7%

ITCMD

-1,6%

-45,0%

-22,5%

Sub-Total

6,9%

-19,2%

-9,6%

Compl

8,7%

-15,1%

-7,5%

Total

7,1%

-18,8%

-9,4%
Fonte: CNM
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A partir dessas taxas estabelecidas,
foram projetados os valores do Fundeb
até o final do ano, resultando nos números da tabela abaixo.
RECEITA DO FUNDEB 2019 E PROJEÇÕES
PARA 2020 - EM MILHÕES DE R$
Origem

2019

2020

%

FPE

19.487

17.302

-11,2%

FPM

20.394

21.949

7,6%

IPI

1.070

939

-12,2%

Lei Kandir

-

-

-

ITR

282

252

-10,6%

ICMS

100.406

91.638

-8,7%

IPVA

9.461

8.177

-13,6%

ITCMD

1.837

1.609

-12,4%

Sub-Total

152.937

141.866

-7,2%

Compl

15.294

14.187

-7,2%

Total

168.231

156.053

-7,2%
Fonte: CNM

Além da comparação com a receita
de 2019, é importante avaliar esses valores de acordo com os montantes estimados e publicados pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
para o Fundeb de 2020, pois assim teremos a previsão de quanto que os Municípios terão de perda neste ano, em termos
de valores.
COMPARATIVO DAS ESTIMATIVAS
DO FUNDEB 2020
Nesta tabela está o comparativo dos valores da portaria do FNDE,
com estimativa do Fundeb 2020 em
R$ 173.667.979.210 levando em consideração a complementação do fundo e a
complementação ao piso.
Fazendo-se a comparação com
a estimativa da CNM, que chega a
R$ 156.053.856.421, observa-se uma
queda de R$ 17.614.122.789, ou seja, um
valor 10% menor do que o valor estimado
pelo FNDE.
A título de contextualização, e segundo o art. 212 da Constituição Federal, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios
devem obrigatoriamente aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos em MDE. Com isso os entes têm que
aplicar em educação mais 5% das transferências e dos impostos que compõem
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o Fundeb (diferença entre os 25% dos
recursos constitucionalmente vinculados
à educação e os 20% da contribuição ao
Fundo). Acrescenta-se, também, 25% da
receita de impostos que não integram a
base de cálculo do Fundeb, ou seja, IRRF,
IPTU, ISS, ITBI.
Sabendo disso, foi necessário calcular
quanto os Municípios deveriam gastar para
cumprir os 5% com o objetivo de complementar os 25%. Também foi necessário fazer os cálculos dos 25% dos impostos que
não integram a base do Fundeb, ou seja,
estimar a receita de 2020 dos impostos
que integram a arrecadação própria dos
Municípios: IRRF, IPTU, ISS e ITBI.
Para esse cálculo, foi utilizada a base
de dados do MONITOR, esta publicação
da CNM que acompanha a receita própria
dos Municípios desde 2017. Tomando por
base os dados bimestrais, foram montados dois cenários para facilitar a comparação dos dados.
UF

Contribuição dos Estados,DF e Municipios.
Portaria Interministerial nº 04, de 27 de
dezembro de 2019

Total da Receita
ESTIMADO CNM

Diferença

AC

1.150.404.500

1.040.577.565

-109.826.935

AL

2.909.303.929

2.605.008.912

-304.295.017

AM

4.437.592.534

4.224.871.068

-212.721.466

AP

991.435.100

923.301.958

-68.133.142

BA

12.117.380.870

10.463.986.737

-1.653.394.133

CE

7.380.022.175

6.650.219.159

-729.803.016

DF

2.171.861.900

1.960.650.225

-211.211.675

ES

3.250.124.900

2.895.843.275

-354.281.625

GO

5.291.877.500

4.697.159.415

-594.718.085

MA

7.726.504.719

6.990.777.700

-735.727.019

MG

16.072.923.800

13.905.685.693

-2.167.238.107

MS

2.691.902.800

3.019.632.664

327.729.864

MT

3.336.822.600

3.884.586.864

547.764.264

PA

8.794.487.926

8.220.030.917

-574.457.009

PB

3.098.211.288

2.765.304.576

-332.906.712

PE

6.822.397.840

6.332.504.699

-489.893.141

PI

3.165.810.228

2.847.266.802

-318.543.426

PR

9.456.034.900

8.725.216.060

-730.818.840

RJ

9.940.827.800

8.349.426.199

-1.591.401.601

RN

2.684.486.300

2.348.256.372

-336.229.928

RO

1.665.184.800

1.535.256.797

-129.928.003

RR

839.008.300

860.351.395

21.343.095

RS

10.138.754.800

8.713.503.719

-1.425.251.081

SC

6.542.154.600

5.553.401.089

-988.753.511

SE

1.964.240.100

1.750.802.344

-213.437.756

SP

37.202.267.600

33.109.650.805

-4.092.616.795

TO

1.825.955.400

1.680.583.410

-145.371.990

173.667.979.210

156.053.856.421

-17.614.122.789

Total

Fonte: CNM
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Cenários para a Educação
Para o primeiro cenário foram utilizadas as médias dos crescimentos observados de cada bimestre para poder
estimar quanto seria as receitas sem a
pandemia. Para estimar o cenário após
a pandemia (segundo cenário), anali-

sou-se a queda observada no segundo
bimestre sendo acrescido de 20% na
taxa até o quarto bimestre, e nos outros
bimestres foram subtraídos 20% da taxa.
Na tabela a seguir são apresentadas as
estimativas.

ESTIMATIVA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DOS MUNICÍPIOS
Imposto

2020

%

Antes da pandemia

2020

Dif

2020

Após da pandemia

Após a pandemia

IPTU

63.646.444.102

20,5%

50.742.105.726,00

-12.904.338.376

-20,3%

ISS

81.505.873.049

11,2%

71.619.487.788,00

-9.886.385.261

-12,1%

ITBI

13.827.672.951

-1,3%

11.934.848.488,00

-1.892.824.463

-13,7%

IRRF

25.933.920.902

22,8%

23.350.865.554,00

-2.583.055.348

-10,0%

Total

184.913.911.004

14,7%

157.647.307.556,00

-27.266.603.448

-14,7%

A partir dos critérios estabelecidos,
foram projetados os valores para a receita
própria dos Municípios até o final do ano.
No cenário para antes da pandemia, esperava-se um crescimento de 14% nas
receitas, após a pandemia, é esperada
uma retração de 14%.
Após a estimativa da receita própria,
é possível mensurar o quanto será o impacto na Educação após a pandemia de
Covid-19.

Ao somar o impacto de R$ 17 bilhões
do Fundeb com R$ 4 bilhões referentes à
aplicação de adicionais de impostos componentes da cesta do fundo, é possível
completar os 25% da receita que o compõem. Acrescentando-se R$ 6,8 bilhões
dos 25% dos impostos que compõem a
receita própria dos Municípios, chega-se
a uma totalização de um impacto no valor
de R$ 28,4 bilhões na educação municipal
em 2020.

IMPACTO NA EDUCAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19.
Descrição

2020

Contribuição de Estados e Municipios
Complementação da União
Sub-total

2020

Dif

%

157.879.981.100

141.867.142.201

-16.012.838.899

-10,1%

15.787.998.110

14.186.714.220

-1.601.283.890

-10,1%

173.667.979.210

156.053.856.421

-17.614.122.789

-10,1%

Aplicação adicionais de impostos integrante
do Fundeb (25%-20%)

39.469.995.275

35.466.785.550

-4.003.209.725

-10,1%

IPTU

15.911.611.025

12.685.526.431

-3.226.084.594

-20,3%

ISS

20.376.468.262

17.904.871.947

-2.471.596.315

-12,1%

ITBI

3.456.918.238

2.983.712.122

-473.206.116

-13,7%

IRRF
Sub-total

6.483.480.225

5.837.716.389

-645.763.837

-10,0%

46.228.477.751

39.411.826.889

-6.816.650.862

-14,7%

Total

Esse é o valor que se chega como estimativa de impacto financeiro no Fundeb
devido às consequências econômicas da
pandemia.

-28.433.983.375

Fonte:
Área de Estudos Técnicos/CNM –
Junho de 2020
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Vivemos
um momento
complexo
A ÁREA DE EDUCAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
COMO UM TODO TÊM MUITOS DESAFIOS PELA FRENTE
A chegada da pandemia da Covid-19
ao Brasil foi extremamente radical. Desde março estamos tentando entender a
forma e a maneira da propagação da infecção e seus efeitos na economia. Como
relatamos em artigos anteriores, ainda há
uma certa disputa entre saúde x economia - no meu entendimento equivocada,
pois ambos são importantes e complementares.
Esta edição do Monitor se dedicou ao
Fundeb e ao financiamento da educação,
este um dos setores muito afetados em
virtude das ações de isolamento social.
As escolas no Brasil foram fechadas entre
20 de março e 10 de abril e, de lá para cá,
milhões de estudantes estão tendo aulas
remotas, ou aqueles que não possuem
acesso à internet nem aulas estão tendo.
Podemos ver que os recursos para
a educação no Brasil precisam ser aperfeiçoados. O atual Fundeb vai apresentar
uma perda significativa neste ano em virtude da queda de arrecadação dos principais impostos que compõem a cesta do
fundo, sobretudo o ICMS, o FPE e o FPM.
Com isso, os atuais gestores estão recebendo recursos bem menores que os estimados e, apesar das escolas fechadas,
estão tendo que investir em tecnologia,
distribuição da merenda, e o pagamento

dos profissionais vinculados à área educacional, tarefa nada fácil.
Com a volta em alguns Estados das
aulas presenciais e todas as adaptações
que têm que ser realizadas nas escolas,
com os novos protocolos sanitários impostos pela pandemia, teremos certamente um quadro nada alentador; de um
lado menos dinheiro e de outro mais gastos para atender a população escolar em
cada uma das cidades brasileiras.
E está em votação agora no Senado
Federal um novo Fundeb, com algumas
novidades: a primeira e principal é torná-lo permanente, e a segunda é aumentar
a complementação da União dos atuais
10% para 23% em seis anos. Mas ainda há questões que demandarão mais
estudo e conhecimento, como o CAQ e
o novo VATT (valor aluno ano total), que
será agora o novo critério de distribuição
dos recursos do percentual adicional que
a União irá colocar no fundo.
Portanto, muitos desafios pela frente,
na área de educação e na administração
pública municipal, que tem um caminho
bem complexo e complicado, em que o
tão chamado “novo normal” estará muito
mais presente, para se buscar melhores
alternativas de prestar bons serviços públicos à população.
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Foto: Joe Loong

escritor Nassim
Taleb

“O que importa é o
que não sabemos,
porque é sempre
o imprevisto que
muda nosso mundo,
tanto pessoal como
público”
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Preparando as receitas
no pós-pandemia
Enquanto traço as primeiras ideias
sobre ações e caminhos para as receitas
municipais no pós-pandemia, deparo com
o incidente explosivo com nitrato de amônio ocorrido no Líbano. E, neste momento, me vem à cabeça a frase do libanês
Nassim Taleb, que enfatiza em seu livro
A Lógica do Cisne Negro “o que importa
é o que não sabemos, porque é sempre o
imprevisto que muda nosso mundo, tanto
pessoal como público”. Não conseguimos
enxergar o imprevisto que se apresentou
por meio da pandemia da Covid, nos resta
agora olhar para frente.
Mesmo ciente que só sobre o passado e o presente podemos apresentar
assertivas, quero convidar os nossos gestores municipais a aventurar-se sobre o
futuro. Que sempre será idealizado, hipotético ou arquitetado. Jamais certeza. E o
convite envolve provocar os nossos gestores municipais, em especial aqueles que
atuam nas áreas de finanças, a iniciarem
um processo de planejamento e discussão de ações para o desenvolvimento das
receitas municipais no pós-pandemia.
Não é agora o momento em que os
Municípios sofrerão com as receitas. Aliás, de forma geral, estamos conseguindo
equilibrar bem o volume de receitas em
meio à pandemia. E isso se deve muito,
mas muito mesmo (e deve ser bem frisado), ao trabalho e às conquistas da CNM
e de todo o movimento municipalista, que
alcançou diversas alternativas de recursos
financeiros para o enfrentamento da pandemia e de seus reflexos nos Municípios.
O grande problema virá em um segundo
momento, quando, sem estes reforços
atuais, com empreendimentos fechados,
outros tantos sem capacidade de investimento, um volume elevado de cidadãos
desempregados e o aumento significativo
da inadimplência e do endividamento levarão a momentos de menor consumo e
produção. Todos estes reflexos atingirão

em cheio as receitas municipais.
A partir do início do próximo ano,
como imaginamos que se dará a arrecadação do IPTU no nosso Município? Qual
será o volume de serviços tomados pela
sociedade diante da falta de recursos? E
o efeito disso no ISS? E a descapitalização
dos investidores e da sociedade em geral
levará a menor aquisição de imóveis? E
o impacto disso no ITBI? E os lucros das
empresas irão cair e diminuir a arrecadação de IR? E, se o consumo cair, produção
e venda caem, e o reflexo disso nas nossas
receitas de transferências do ICMS e FPM?
É por isso que os nossos servidores
das administrações tributárias precisam
iniciar um planejamento para o pós-pandemia, focado no ano de 2021, já diante
de uma nova administração municipal. É
preciso que os quadros efetivos iniciem o
desenho das agendas e caminhos que implementaremos para o próximo ano, quando deveremos, em especial no primeiro
semestre, sentir um efeito “rebote” das
consequências trazidas pela pandemia.
Em um momento com extremos e incertezas aparentemente crescentes, manter o foco naquilo que pode ser conhecido
mostra o seu valor. Assim, devemos trabalhar com ações diretas, conhecidas e facilitadoras ao empreendedor, ao gerador de
tributos, colaborando no desenvolvimento
dos negócios, bem como, garantindo uma
engrenagem estimuladora da arrecadação
dos tributos municipais.
Provoco você a começar retomando
a implementação real e prática da lei de liberdade econômica no seu Município, dando verdadeira vazão aos valores elencados
nela. O engajamento por parte da gestão
pública e das lideranças locais na melhoria
do ambiente empreendedor encontra na lei
um aliado no incentivo à promoção de políticas públicas que beneficiem as pequenas
empresas e contribuam para o desenvolvimento econômico local.
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O plano de desenvolvimento pode
se iniciar pela desburocratização e simplificação de procedimentos. Aproveite a
onda do distanciamento para redesenhar
os processos e ampliar a oferta de serviços online facilitando a criação e a formalização de negócios. É hora de acelerar os
processos digitais.
Vamos introduzir estratégias nas
compras públicas voltadas a valorar setores da economia local, dando preferência
às pequenas e médias empresas.
Estimule o comportamento empreendedor também entre os gestores municipais. As administrações municipais podem
proporcionar a mudança de cultura interna
sobre a prática burocrática e o senso de
desregulação, obviamente limitado aos excessos, introduzindo seminários e concursos de prêmios para ações e projetos internos das equipes e estruturas que ampliem
a desburocratização nos processos. Acredite, irão adotar e assumir para si a nova
postura. O sentimento de pertencimento
se estabelece. Aposte e terá excelentes
resultados não apenas na implementação
de normas, mas na aderência real dos servidores às novas práticas.
Em outro campo, elenco uma série
de propostas voltadas às administrações
tributárias para fortalecer as receitas no
exercício seguinte. A começar pelas revisões das plantas genéricas de valores.
Promover a limpeza e manutenções pontuais no cadastro imobiliário. Aqueles que
puderem ir a campo e identificar novas
construções e ampliações imobiliárias
devem fazê-lo. Os Municípios devem mudar o foco em relação a benefícios aos
inadimplentes, introduzindo descontos no
IPTU não apenas para aqueles que recolhem em parcela única, mas também em
razão da adimplência. Propor descontos
progressivos para aqueles que efetuaram
o pagamento regular do tributo dos anos
anteriores, por exemplo.
Introduzir fortemente a tecnologia de
informação para os contribuintes do ISS,
efetuando cruzamentos de dados, políticas
de estímulo à nota fiscal eletrônica, sensibilização de atividades e capacitações no
campo da educação fiscal devem ser encaminhadas. Simplificação de processos
de licenciamento de obras, edificações,
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emissão de certidões e alvarás de funcionamento, assim como, dispensa de reconhecimento de firma e autenticação de
documento em órgãos públicos também
ajudam a arejar o ambiente de negócios.
O fortalecimento das estruturas técnicas de acompanhamento das receitas
de transferência e o desenvolvimento de
políticas públicas de estímulo financeiro
a setores estratégicos da economia local
podem ser implementados nos limites e
nas possibilidades de gerenciamento da
administração.
No fim, é mais do mesmo. E isso é
bom, afinal como diz Taleb, o problema é
o desconhecido, o imprevisto. E estes são
caminhos que conhecemos, basta planejar e colocar em ação.
A pretensão aqui é sacudi-lo. É levá-lo ao trilho novamente. Tenho visto uma
inércia, produto distorcido do vírus que
acomete o mundo. O distanciamento ou
até o isolamento não nos impuseram limitações às liberdades de propor caminhos,
de projetar ações e delinear os passos.
Devemos colocar em prática neste segundo semestre um projeto coordenado
de políticas públicas de desenvolvimento
e fortalecimento das receitas para 2021.
É um momento desafiador. Mas temos uma situação com Municípios que
precisam ampliar seus gastos com saúde
e assistência social ao mesmo tempo em
que enfrentam uma grave crise de arrecadação. Por isso é fundamental a adoção de
medidas que possibilitem o incremento da
receita sem perder o foco de trazer dinamismo e apoio aos geradores de tributos.
Sei que a função de ir ao seio da sociedade e alcançar parcela dos recursos
de seus membros para trazer ao Tesouro
nunca foi uma prática reconhecidamente
compreendida e simpática pela própria
sociedade, ainda mais, em momentos
como os que se apresentam à frente. Mas
é o caminho certo a perseguir, pois governos não criam dinheiro, apenas a sociedade, mas governos precisam de dinheiro. É
por isso que, nos momentos de aflição ou
dúvida, sempre me volto a ler a obra Dos
Deveres, de Cícero, que proclama que fazer o que é certo é sempre o que é conveniente. Fazer a coisa certa é a própria
recompensa.
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O distanciamento ou até
o isolamento não nos
impuseram limitações
às liberdades de propor
caminhos, de projetar
ações e delinear os
passos
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Conteúdo Exclusivo
EDUCAÇÃO: PANORAMA E REALIDADES NO CONTEXTO MUNICIPAL
A CNM sempre se preocupou em
oferecer conteúdos digitais, por meio de
textos, vídeos e áudios, sem deixar de
lado os materiais impressos essenciais
para garantir que os estudos e orientações produzidas também chegassem aos
locais onde a comunicação digital ainda é
uma realidade distante. Porém, a pandemia de Covid-19 também mudou a gestão municipal.
Além da transformação imediata na
rotina dos gestores municipais e da população, provocou impactos a longo prazo
no comportamento das pessoas, na forma de se comunicarem e de acessarem
informações.
Mais do que nunca, foi necessário
recorrer às formas de comunicação em
massa, rápidas, objetivas e diversificadas.

PANORAMA DA EDUCAÇÃO
O gestor tem acesso às principais
informações e dados estatísticos sobre a
realidade educacional e financeira do seu
Município.

ORIENTAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL

Clique nas
imagens e
tenha acesso
à realidade
atual de seu
Município,
disponíveis no
portal da CNM.
Acesse outros
conteúdos
sobre
Educação
municipal na
página da
educação da
CNM.
Clique aqui!

A biblioteca disponibiliza publicações
com orientações sobre gestão educacional, Nota Técnica sobre os principais programas e projetos educacionais, a fim de
orientar aqueles que atuam na gestão municipal. Além disso, outros materiais como
estudos, cartilhas e folders de diversos
assuntos pertinentes `à educação estão
abertos para consulta em qualquer tempo.

CONSULTA À RECEITA DO
FUNDEB
Tenha acesso rapidamente às receitas do Fundeb. Neste campo, o gestor
toma conhecimento das receitas do Fundo em 2020.

NOTÍCIAS SOBRE EDUCAÇÃO
Acompanhe, em tempo real, as notícias de educação. E aproveite para conhecer a realidade da educação brasileira.

VÍDEOS
Apresentam temáticas da educação que destacam como balanço da
educação, principais pautas no Congresso Nacional, Fundeb, impactos de
receitas, entre outros assuntos.
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