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A SITUAÇÃO FINANCEIRA
DE 2021 NOS MUNICÍPIOS

A ARRECADAÇÃO TEM
CRESCIMENTO REAL DE 4,3%
9 DE CADA 10 MUNICÍPIOS
COM AS CONTAS NO AZUL
INCERTEZA EM 2022 RECOMENDA
MANTER PRUDÊNCIA NOS GASTOS

CONFIRA OUTROS DETALHES DO ESTUDO ESPECIAL
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CARTA DO PRESIDENTE

Aproveitem
este canal
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta o “Monitor – O
Boletim das Finanças Municipais”, uma
publicação que traz conteúdo de grande
relevância para os gestores(as), secretários(as) e técnicos da área de finanças dos
Municípios.
O objetivo principal é sempre apresentar temas que são importantes para
as administrações locais, com ênfase em
uma análise bimestral do comportamento
das principais receitas próprias, tornando-se, assim, uma grande fonte de pesquisa
e planejamento municipal.
Também a cada edição é destacado
um tema principal, sobre o qual discutimos vários aspectos a ele relacionados,
com enfoque nas finanças públicas. Temos entrevistas, artigos e conteúdo de
qualidade.
Convidamos a todos(as) para que
leiam o “Monitor” e, se quiserem contribuir
com as edições enviando sugestões,
críticas, boas práticas de seu município ou alguma dúvida, entrem em
contato conosco.
A CNM é a casa dos
Municípios, e a casa é sua!
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM

ENTREVISTA:
MANOEL TOLEDO
O secretário municipal de
Finanças de Porangatu (GO)
explica como foram utilizados
os recursos disponíveis com as
contas no azul
De acordo com levantamento da
CNM utilizando dados da STN,
aproximadamente nove entre dez
prefeituras fecharam o ano com as
contas no azul, com crescimento de
arrecadação e redução das despesas.
O seu Município se enquadra nessa
categoria? E, em caso positivo, como
têm utilizado os recursos do superávit
de 2021?
Sim, tivemos superávit. Utilizamos
para colocar as contas em dia, ainda
adimplemento de várias dívidas em atraso deixadas por gestões anteriores. Realizamos ainda reserva para aplicação em
investimento.
A LC 173/2020, que estabeleceu o
Programa Federativo de Enfrentamento
do Coronavírus, vetou contratações
ou admissões pelo Município que
pudessem resultar no aumento das
despesas de pessoal. Tendo em
vista a necessidade de contenção da
pandemia no Município e atendimento
à população, em especial na gestão do
Sistema de Saúde, como a prefeitura
enfrentou os desafios da pandemia e
das finanças públicas?
A pandemia foi e está sendo muito
difícil de enfrentar, ainda mais pela
ausência de vários insumos
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“O aprendizado de controlar o
fluxo financeiro e de caixa trouxe
muitos ganhos à gestão pública”
no mercado, contudo a questão financeira o município voltou os recursos próprios
até agosto, momento que a união realmente começou a realizar os repasses.
Nós cumprimos a LC 173/2020, o que gerou um melhor planejamento dos gastos.
A LC 173/2020, ao congelar
contratações e admissões no
funcionalismo público, afetou a gestão
do Município em alguma medida? Há
expectativa de contratação para este
ano ? O prefeito promoverá ou manterá
o controle de gastos com pessoal?
Considerando o fato de o ano passado ter sido o primeiro ano de um mandato novo, foi possível realizar um filtro
para não haver prejuízo ao funcionalismo,
contudo vários serviços foram limitados
no município, possibilitando a inovação e
otimização das tarefas da administração.
Neste ano a administração terá de aumentar os gastos com pessoal, contudo
irá manter uma margem de segurança e
responsabilidade fiscal, ainda mais levando em consideração o cenário mundial.

“O aumento (do
FPM) trouxe a
possibilidade
de realizar uma
melhor resolução
das demandas
financeiras
anteriores”
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“O gestor somente
ordena a despesa com
recurso em conta”
O levantamento da CNM aponta que
a despesa com investimento público
dos Municípios recuou 27% em 2021.
Diante desse cenário, como o Município
tem organizado a provisão de
investimento público para o benefício
da população? A prefeitura tem
conseguido executar os Restos a Pagar
(RAPs) dos exercícios anteriores?
Nosso município recebeu um grande
passivo de RAPs da gestão anterior, ainda várias dívidas fundadas, realizamos o
novo modelo de fluxograma, o qual permite um fluxo que o processo de aquisição
tem prévia reserva de recurso, possibilitando a agilidade da quitação no processo
de liquidação bem como um cronograma
de desembolso, posto o melhor controle no momento de gerar a despesa, isso
somente foi possível pela integração das
secretarias de gestão e finanças, que andam junto com o desejo político, realizando sempre o certo e legal, dentro das possibilidades financeiras
Quais as ações e atitudes que o
Município tomou ou tomará para
manter o equilíbrio entre as receitas e
as despesas mesmo com o aumento da
demanda por serviços públicos?
A prefeitura de Porangatu mudou a
metodologia e a sistemática financeira,
a partir de um elaboração de fluxograma
por meio do qual o gestor do município
somente ordena a despesa com recurso em conta, realizando assim sempre a
pré-programação da liquidação, podendo
além de manter as obrigações em dias
como: funcionários, prestadores, impostos, Pasep, contratos e investimentos, os
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quais são programados e não possuem
paralisação, trazendo eficiência, economia e agilidade para a população, restando apenas os travamento por ausência de
liberação e repasse de convênios.
Os repasses do FPM em 2021
cresceram cerca de 30%, em relação ao
ano anterior. Esse aumento de repasse
trouxe um “alívio” ao seu Município ou
somente compensou o aumento das
despesas? Como as transferências
estaduais fecharam em 2021 e como
estão este ano (como, por exemplo,
Cota-Parte ICMS)?
Não diria que aumento trouxe um alívio, mais o aumento trouxe a possibilidade de realizar uma melhor resolução das
demandas financeiras anteriores, adimplindo compromisso deixando em RAPs,
bem como trazendo um melhor poder de
negociação do município ao momento de
contratar os investimentos, sendo que a
certeza do recebimento ágio pelo fornecedor possibilitou ganhos a administração, ainda diminuindo da ausência de fluxo de caixa no ano de 2021, bem como
possibilitando o destravamento de muitos
convênios que tiveram a contrapartida
aumentada, as transferências estaduais
fecharam 2021 com aumento de quase
20%, e vem seguindo batendo a meta de
arrecadação em 2022, incluindo um superávit de arrecadação de renda local em
42 % em relação ao ano de 2020, o município, contudo, tem sofrido com desastres
naturais (chuvas), mais tem realizando
resoluções rápidas e eficientes, contudo
o dano a malha asfáltica que já não estava em um bom estado de conservação
por ausência de manutenção se agravou,
o que trouxe enorme desembolso para
administração travando projetos como a
construção de uma sede (paço) novo. O
aprendizado de controlar o fluxo financeiro e de caixa, trouxe muitos ganhos à
gestão pública, o que vai deixar um legado para o município, bem como o crescimento da cidade e do bem-estar social.
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Panorama das Finanças
Públicas em 2021

A ARRECADAÇÃO SE MANTEVE
ELEVADA NOS TRÊS NÍVEIS DE
GOVERNO E PARA MUNICÍPIOS
GARANTIU CRESCIMENTO
REAL DE 4,3%

EQUIPE DE ESTUDOS TÉCNICOS/CNM

O início de ano nas prefeituras municipais é marcado, dentre outras atividades, pelo encerramento das contas do
ano anterior e pelo planejamento, pela
aprovação e execução do orçamento
local para o ano corrente. Em decorrência
da Lei de Responsabilidade Fiscal, os Municípios devem remeter periodicamente
à Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
demonstrativos fiscais que apresentam
a evolução local das finanças públicas.
A Confederação Nacional de Municípios
(CNM) levantou, junto aos demonstrativos enviados à STN, o desempenho das
receitas e despesas municipais para o encerramento das contas de 2021 e a sua
avaliação frente aos exercícios financeiros
de 2019 e 2020. O presente levantamento
traz o resultado financeiro de 3.470 prefeituras (62,32% dos Municípios).
O ano de 2021 foi positivo para as finanças municipais. A arrecadação se manteve elevada nos três níveis de governo,

garantindo para os Municípios um crescimento real de 4,3%. A arrecadação própria
dos Municípios se elevou em quase 9%, e o
repasse dos Estados cresceu mais de 14%
no ano. Os repasses federais do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), a reboque do aumento de arrecadação do IR e do
IPI, cresceram mais de 21% em 2021. Em
termos populacionais, os maiores crescimentos de arrecadação foram observados
nos menores Municípios.
Pelo lado das despesas, o ano de
2021 foi marcado por uma redução de
4,3% das despesas primárias, ancoradas
pela redução das despesas de pessoal
(ocorrida entre os servidores e empregados públicos em atividade e entre os inativos e pensionistas) e pela retração de
27% no investimento público após o ano
eleitoral de 2020. A análise das despesas
municipais a partir do porte populacional
revela que as maiores retrações percentuais ocorreram nas grandes cidades.

6

MONITOR/

MARÇO/ABRIL 2022

O BOLETIM DAS FINANÇAS MUNICIPAIS

A situação fiscal em 2021, com aumento da arrecadação e redução das
despesas de pessoal, permitiu um menor
comprometimento das receitas com despesas de pessoal. Ao menos 46% dos Municípios levantados apresentaram melhora dos indicadores de pessoal em 2021,
enquanto aproximadamente 1 em cada
4 prefeituras se encontram em boa situação fiscal, o que representa uma evolução
considerável frente a 2019 e 2020 (que

apresentaram somente 7% e 9% dos Municípios nesta categoria).
Tomando os resultados em conjunto, nove entre cada dez cidades fecharam o ano com as contas no azul. Para a
amostra selecionada, o resultado primário superou R$ 74 bilhões. A partir da folga
fiscal observada, as prefeituras terão em
2022 mais espaço para a criação de políticas públicas e execução de investimento
público que beneficiem a população.

O Desempenho fiscal dos
Municípios em 2021
O desempenho fiscal dos Municípios, avaliados a partir das arrecadação,
despesa e eventual superávit ou déficit,
é detalhado na presente seção. Inicial-

mente, a Tabela 1 apresenta o resultado
fiscal dos Municípios entre 2020 e 2021,
desconsiderando o efeito da inflação no
período.

TABELA 1 – RESULTADO PRIMÁRIO (A PREÇOS DE 2021 PELO IPCA)
Receita Primária Total
Faixa Populacional
Até 5 mil habitantes

2020
15,6

2021

Despesa Primária Total

2021 /
2020 (%)

2020

6,9%

15,1

16,7

2021
14,6

2021 /
2020 (%)
-3,1%

Resultado Primário
2020
0,5

2021
2,1

Entre 5 e 10 mil habitantes

22,2

23,4

5,5%

21,5

20,8

-3,3%

0,7

2,6

Entre 10 e 20 mil habitantes

42,5

44,4

4,4%

41,1

39,7

-3,3%

1,5

4,7

Entre 20 e 50 mil habitantes

73,6

77,0

4,7%

71,5

68,3

-4,6%

2,1

8,8

Entre 50 e 100 mil habitantes

61,9

64,8

4,7%

59,2

56,6

-4,4%

2,7

8,3

Entre 100 e 300 mil habitantes

101,9

106,9

5,0%

98,4

94,7

-3,7%

3,5

12,2

Acima de 300 mil habitantes

295,9

306,3

3,5%

286,2

273,3

-4,5%

9,7

33,1

Total

613,6

639,6

4,2%

592,9

567,9

-4,2%

20,7

71,7

Fonte: RGF. Elaboração: Área de Estudos Técnicos

O caminho que pavimentou o crescimento do resultado primário em 2021
(alcançando R$ 73,5 bilhões) foi um expressivo aumento da arrecadação própria, puxado pelo crescimento real do
ISS (12,5%) e do conjunto de transferências (3%), contrabalanceados pelo FPM
(21,1%) e pela Cota-Parte do ICMS (14,4%)
pelo lado do crescimento das receitas e
pela redução significativa do conjunto de
Outras Transferências Correntes (21,6%).
As receitas de capital, que representam
3,17% do total arrecadado, apresentaram

uma forte queda no período (21%).
A quase totalidade das despesas
primárias está concentrada entre as
despesas de Pessoal e Encargos Sociais (49,8%), Outras Despesas Correntes
(43,6%) e Investimentos (6,4%). A queda
de 4,22% observada em 2021 está relacionada com a retração das despesas de
pessoal (-4,36%) e do investimento público (-27,2%). A expansão dos gastos com
Outras Despesas Correntes em 0,6% evitou uma retração ainda maior da Despesa
Primária Total.
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Folga fiscal permitiu melhora
generalizada dos indicadores
de pessoal nos Municípios
Um dos principais indicadores de um
Município é o percentual da sua receita
arrecadada, após deduções, que se encontra comprometida com o funcionalismo público local, através do pagamento
de servidores em atividade – efetivos ou
temporários – e de servidores inativos e
pensionistas. Municípios que comprometem parte considerável das receitas com
o funcionalismo público encontram menos espaço fiscal para o custeio da máquina administrativa e para a execução de
investimento público.
A Tabela 2 apresenta o Demonstrativo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo a partir de dados do RGF. O

demonstrativo compila o percentual das
despesas de pessoal pela Receita Corrente Líquida observados na administração municipal nos últimos 12 meses e
se divide em três limiares: Limite de Alerta, a 48,6% da RCL; Limite Prudencial, a
51,3% da RCL e Limite Máximo, acima de
54% da RCL. Destaca-se o crescimento
dos Municípios em situação “boa” (24%)
e a redução dos em condição “emergencial” e “acima do limite” (50% para
30%). A avaliação por porte populacional
mostra que, em média, todas as faixas
populacionais reduziram seus indicadores quando comparado 2021 com 2019
(Tabela 3).

TABELA 2 – DESPESAS DE PESSOAL PELA RCL
Critério

Limiar

2019

Boa

Abaixo de 41%

Ajustada

Entre 41% e abaixo de 46%

Limítrofe

Entre 46% e abaixo de 51%

Emergencial

Entre 51% e abaixo de 54%

Acima do Limite

Acima de 54%

2020

2019 (%)

2020 (%)

2021 (%)

311

819

7%

9%

24%

726

776

935

21%

22%

27%

1.265

1.133

710

36%

33%

20%

614

594

390

18%

17%

11%

609

656

616

18%

19%

18%

3.470

3.470

3.470

100%

100%

100%

256

Total

2021

Fonte: RGF. Elaboração: Área de Estudos Técnicos

TABELA 3 – DESPESAS DE PESSOAL PELA RCL (POR PORTE MUNICIPAL)
Faixa Populacional

Despesa Líquida de Pessoal / RCL
Amostra

2019

2020

2021

Variação
2020-2021 (p.p)

Até 5 mil habitantes

738

47%

48%

44%

-3,7

Entre 5 e 10 mil habitantes

726

50%

49%

48%

-1,7

Entre 10 e 20 mil habitantes

815

51%

51%

49%

-1,6

Entre 20 e 50 mil habitantes

689

55%

50%

50%

-0,6

Entre 50 e 100 mil habitantes

256

50%

50%

48%

-1,8

Entre 100 e 300 mil habitantes

164

48%

50%

45%

-4,2

82

46%

44%

42%

-1,9

3.470

51%

49%

47%

-2,0

Acima de 300 mil habitantes
Total

Fonte: RGF. Elaboração: Área de Estudos Técnicos
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A Figura 1 apresenta a transição da
situação fiscal do gasto de pessoal em
2020 para 2021. Os números em negrito sinalizam que o ente manteve no ano
de 2021 a classificação do ano anterior,
enquanto os Municípios com fundo em

verde e roxo sinalizam respectivamente,
melhora e piora do indicador de gasto de
pessoal. Destaca-se que aproximadamente 46% dos municípios estão em situação de melhora fiscal, enquanto 39%
apresentaram estabilidade.

FIGURA 1 – SITUAÇÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS ENTRE 2020 E 2021
Quantidade de Municípios
2020
Situação Fiscal

Boa

Limítrofe

Emergencial

Acima do
Limite

237

356

187

28

11

Ajustada

46

275

470

115

29

Limítrofe

Boa
2021

Ajustada

15

93

311

191

100

Emergencial

5

28

96

140

121

Acima do Limite

8

24

69

120

395

Percentual dos Municípios
2020
Situação Fiscal

2021

Boa

Ajustada

Boa

7%

Ajustada
Limítrofe

Limítrofe

Emergencial

Acima do
Limite

10%

5%

1%

0%

1%

8%

14%

3%

1%

0%

3%

9%

6%

3%

Emergencial

0%

1%

3%

4%

3%

Acima do Limite

0%

1%

2%

3%

11%

Fonte: RGF. Elaboração: Área de Estudos Técnicos

Considerações Finais

Acesse o estudo
completo

Os gestores municipais conseguiram em 2021 uma considerável redução
dos gastos públicos – em especial com
reduções das despesas de pessoal frente a vedação de contratação e aumentos
salariais no funcionalismo definidos pela
Lei Complementar 173/2020 – e queda
do investimento público. Por outro lado, a
arrecadação nos Municípios apresentou
um crescimento real de 4,3%. A combinação acima permitiu que nove entre cada
dez Municípios terminassem o ano com
as contas no azul, consistindo em uma
melhora considerável frente aos resultados fiscais de 2019 e 2020.
É justamente num cenário de crescimento das receitas e controle das despesas públicas que o exercício financeiro
de 2022 se apresenta. Uma vez que o pro-

cesso de melhora da arrecadação pública
pode ou não se sustentar neste ano e em
vista da necessidade de recomposição de
pessoal em muitas prefeituras, é necessário recomendar prudência dos gestores
municipais para a execução das políticas
públicas necessárias à população.
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LUPA

Eduardo Stranz
Consultor da CNM

Uma série de
fatores contribuiu
para que se
alcançassem os
resultados
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Um momento extraordinário
Sempre que se fala de arrecadação
e bom desempenho das contas públicas
dos entes municipais, causa estranheza,
pois nos acostumamos com falta de recursos, excesso de demandas e aumento
das despesas, a crise fiscal e financeira
que o Governo Central experimentou nos
últimos anos é nossa companheira constante. Mas os resultados apresentados
pela equipe técnica da CNM neste boletim indicam um saldo bem positivo para
o ano de 2021.
Como isso foi possível? Uma série
de fatores pode ter ocorrido para que se
alcançassem esses resultados. Vou expor
aqui alguns destes motivos, mas já peço
a vênia de nossos leitores que se trata de
observações empíricas de uma pessoa
que acompanha esse assunto há muitos
anos, pelo lado das despesas. Um deles é
a epidemia de covid-19 que os Municípios
enfrentaram no 2021. Em virtude disso, as
redes de ensino ficaram fechadas, e consequentemente o gasto nessa importante
área da administração pública foi menor,
é bom salientar que essa área consome
expressivos recursos públicos. Outro fator
pelo lado da receita é a inflação, que teve
um salto em 2021, quando há inflação
consequentemente existe um aumento
da arrecadação.
As receitas próprias como o ISS surpreendem um pouco, pois sabemos que
no mínimo 60% do total desse imposto
é arrecadado por serviços contratados
pelas indústrias, e estas não tiveram um
bom desempenho, podemos tentar explicar com a retomada da atividade econômica de serviços mesmo com uma
mudança no padrão de consumo das
famílias contratando serviços para suas
residências e consumindo mais serviços.
O IPTU e o ITBI estão também com
crescimento interessante, mas podem
ser explicados pela mudança que ocorreu
em todas as cidades com a pandemia,
onde houve uma grande mobilidade com
migração das pessoas com a aquisição
de residências, reformas e novas constru-

ções para atender a essa demanda. Esse
fenômeno está sendo ainda estudado pelos especialistas, muita gente retornou ao
interior e foi morar em cidades litorâneas
aproveitando a nova forma de trabalho remoto.
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM), transferência constitucional
que compartilha 22,5% da arrecadação
nacional de Imposto de Renda (IR) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) a cada decêndio e mais 1% adicional
nos meses de julho e dezembro, e a partir deste ano em setembro também, teve
um crescimento muito expressivo, fechou
o ano com um percentual de 34%, muito acima das previsões mais otimistas
puxado pelo imposto de renda retido na
fonte e pelo imposto de renda de pessoas
jurídicas, o IPI não teve este crescimento
tão significativo.
E por fim, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o
maior imposto no Brasil, obteve um crescimento muito grande em 2021, os Municípios de cada Estado têm 25% desta
arrecadação, e em todos eles houve aumento, portanto, a quota parte do ICMS
também aumentou contribuindo para
este bom desempenho.
Podemos, então, afirmar que 2021
foi um dos melhores anos para os gestores(as) municipais em relação às contas públicas. Nove em cada dez cidades
tiveram equilíbrio entre as suas receitas e
despesas fruto de um grande esforço fiscal, mas sabemos que isto não será fácil
de ser mantido, pois os Municípios agora
em 2022 retomaram as aulas presenciais,
existe uma demanda reprimida grande
por cirurgias eletivas, um aumento de demanda nas áreas sociais com o aumento
da pobreza e o desemprego, e muitas outras ações que a sociedade exige de seu
poder público local. Vamos celebrar esta
conquista e ao mesmo tempo continuar a
batalha diária para ter resultados melhores nas áreas fiscal e sobretudo na área
social de nossos Municípios do Brasil.
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MONITOR CNM

PORTE 1: Até 4.999 habitantes

Arrecadação
própria

PORTE 2: de 5.000 a 9.999 habitantes

Confira a receita estimada de IPTU, ISSQN,
ITBI e IRRF nos 6 bimestres de 2021

IPTU
1º Bim

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

PORTE 4: de 20.000 a 49.999 habitantes
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

A arrecadação no 6º bimestre alcançou R$ 7,091 bilhões, valor superior ao do mesmo período de 2020 em 13,6% e de 2019 em 17,5%.
O IPTU é responsável por aproximadamente 30,2% da arrecadação
própria municipal.

2º Bim

17.632.989.211 10.853.124.510

3º Bim

4º Bim

5º Bim

6º Bim

8.054.230.889

8.042.837.049

7.321.532.192

7.090.771.694

12.418.877

43.429.124

48.652.963

32.027.697

20.437.758

22.596.288

48.474.943

126.213.847

98.386.068

69.444.181

51.095.808

52.872.337

100.194.774

257.004.521

238.836.383

165.503.132

130.348.654

136.933.538

581.128.678

820.194.738

648.299.616

487.971.301

403.946.412

405.492.117

1.029.770.260

1.007.475.084

691.797.965

601.230.343

533.657.753

528.331.454

2.037.380.698

1.990.281.865

1.284.946.599

1.221.042.116

963.784.443

1.048.560.224

13.823.620.981

6.608.525.331

5.043.311.296

5.465.618.279

5.218.261.365

4.895.985.736

ISSQN
1º Bim

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

PORTE 3: de 10.000 a 19.999 habitantes

2º Bim

A arrecadação no 6º bimestre alcançou R$ 17,950 bilhões, valor
21,4% superior ao do mesmo período do ano anterior e 40,9% a mais
em relação a 2019. O ISS representa cerca de 46,5% do conjunto de
receitas avaliado.

3º Bim

4º Bim

5º Bim

6º Bim

13.727.718.352 13.226.727.828 13.439.187.784 15.692.203.856 16.806.052.996 17.950.963.518
75.387.236

76.762.140

72.493.368

93.717.713

99.591.900

103.455.638

120.881.137

141.823.781

145.404.215

172.772.019

180.959.973

201.833.935

244.598.678

268.342.840

299.093.831

311.200.169

336.547.344

448.659.223

728.537.945

765.008.031

793.601.830

892.762.064

970.221.565

1.122.385.210

769.249.301

805.883.221

833.614.559

907.819.160

989.012.668

1.086.925.009

2.040.481.570

2.019.840.965

1.976.292.044

2.401.942.705

2.427.522.320

2.635.205.673

9.748.582.485

9.149.066.850

9.318.687.937 10.911.990.027 11.802.197.226 12.352.498.830
Fonte: Elaboração Própria
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ANÁLISE DOS DADOS
A arrecadação própria municipal no
ano de 2021 apresentou um considerável
crescimento frente ao desempenho de
2020, a julgar pelos relatórios divulgados
pela STN. Segundo estimativas da CNM,
a arrecadação com ISS, IPTU, ITBI e IRRF
alcançou R$ 195,40 bilhões no período, registrando um crescimento de 18,29% contra o igual período do ano anterior e 21,19%

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

A arrecadação do 6º bimestre alcançou R$ 4,021 bilhões, valor superior ao do mesmo período de 2020 em 6,4% e de 2019 em 48,5%. O
tributo corresponde a aproximadamente 10,6% do total arrecadado.

1º Bim

2º Bim

3º Bim

4º Bim

5º Bim

6º Bim

2.592.522.465

3.182.571.232

3.669.546.990

3.724.777.640

3.589.884.679

4.020.822.683

34.674.622

53.491.141

70.021.092

62.087.237

63.075.465

70.546.186

39.951.938

68.103.427

107.416.251

89.612.451

73.529.179

115.942.518

88.673.315

91.342.155

149.759.170

121.431.940

114.238.508

173.123.288

209.372.380

245.027.624

327.010.961

337.066.875

314.220.541

372.065.998

236.375.808

294.231.849

333.257.540

337.663.530

330.042.961

351.173.913

405.593.386

522.210.422

586.191.687

617.957.615

581.484.786

623.711.230

1.577.881.017

1.908.164.616

2.095.890.289

2.158.957.991

2.113.293.239

2.314.259.551

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

contra o igual período em 2019. Sob posse
dos dados anuais consolidados, foi possível observar também o crescimento de
2,45% da arrecadação própria municipal
entre 2020 e 2019. Considerando somente
o sexto bimestre, os Municípios brasileiros
arrecadaram R$ 35,641 bilhões, superando o desempenho de 2020 e 2019 em respectivamente 16,43% e 34,02%.

A arrecadação do 6º bimestre alcançou R$ 6,578 bilhões, valor superior ao do mesmo período de 2020 em 13,3% e de 2019 em 28,7%.
O IRRF é responsável por 12,7% das receitas arrecadadas.

1º Bim

2º Bim

3º Bim

4º Bim

5º Bim

6º Bim

3.121.613.537

3.722.710.720

3.726.542.348

3.784.133.836

3.843.992.252

6.578.470.233

39.701.191

49.072.750

51.540.220

53.647.078

58.164.077

58.164.077

53.000.904

68.532.426

71.837.993

76.526.345

90.759.767

161.780.521

106.481.175

152.222.580

170.400.670

164.229.005

178.253.559

371.173.655

237.563.012

330.711.733

363.273.705

380.537.257

394.764.485

738.667.308

228.841.296

308.670.911

306.947.058

329.549.046

333.374.979

648.415.004

543.593.745

663.996.099

670.033.248

722.607.164

717.413.570

1.270.490.116

1.912.432.213

2.149.504.222

2.092.509.454

2.057.037.941

2.071.261.816

3.287.094.776
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ARTIGO

Sete anos de vacas gordas
NA BONANÇA É PRECISO GESTÃO E PLANEJAMENTO

Eudes Sippel |
eudessippel@gtmweb.
com.br

Eudes Sippel Consultor tributário,
graduado em
Ciências Contábeis,
Graduado em Gestão
Pública, Especialista
em Secretariado
Executivo,
Especialista em
Metodologia de
Ensino Superior,
Fiscal de Tributos
Municipais, Membro
Conselheiro do
Comitê Gestor do
Simples Nacional,
Diretor do Grupo
GTM WEB,
professor, instrutor e
palestrante na área
pública municipal.

“Haverá sete anos de grande abundância...virão em seguida sete anos de
miséria que farão esquecer toda a abundância...”. É assim que inicia o versículo 29
do capítulo 41 do Livro de Gênesis, em que
José, filho de Jacó, interpreta o sonho do
faraó egípcio.
Do ponto de vista histórico, esses ciclos também surgem nas receitas municipais. Há épocas de vacas gordas, com
muita abundância financeira, e períodos de
vacas magras, com recursos escassos e
necessidade latente de mudanças.
Embora esse seja o ritmo natural da
vida, muitos gestores não administram,
nem se planejam para isso. Alguns gestores simplesmente não se preparam enquanto estão no período de bonança. Sem
nenhum controle. Gastando as sobras e os
excessos de arrecadação com despesas
continuadas, acabam consumindo tudo,
sem se preocupar com o futuro.
Como nem tudo são flores, uma hora
vem o período das vacas magras. Então,
resolvem correr atrás do prejuízo. E essas
administrações municipais e seus gestores acabam sofrendo as consequências
da falta de planejamento.
Para falar disso, me permitam rememorar o período recente da gestão
2013/2016. Sugiro, a todos, sentar-se,
conversar, tomar um café com aqueles
que tiveram a missão de dirigir nossos
Municípios no período, especialmente os
dois últimos anos (15/16) [1]. Foi o período mais profundo, mais duro da última
sequência de sete anos de vacas magras
iniciada em 2014 e que se encerrou em
2020. Muitos bons homens e mulheres
que decidiram colaborar com nossas
comunidades locais não viam a hora de
encerrar o ciclo e entregar o cargo. Aliás,
aquela foi a gestão com o maior número de renúncias até hoje e o maior nú-

mero de prefeitos que rejeitaram buscar
a reeleição. Não se conseguia pagar as
contas do dia, salários, décimo terceiro,
previdência, Legislativo, fornecedores,
cumprir serviços essenciais. Depois de
anos de bonança e com a gestão anterior
(2009/2012) tendo crescimento galopante nas receitas, gestores se permitiram
produzir muitas despesas. Em especial,
as continuadas. Aumentos salariais, ampliação das contratações e concursos, renovações imobiliárias etc. Tudo isso elevou o conjunto de despesas continuadas.
No início da gestão seguinte (2013),
parecia haver espaço para seguir o roteiro. E os gestores à época surfaram a onda.
Aí, surgiu o tempo em que “as sete vacas
magras e feias que surgiram no sonho
trariam fome e todo o tempo de abastança foi esquecido”.
Tivemos a maior queda do PIB da história em 2015 e 2016. Quando parecia que
sairíamos, percebemos que foi só um instante para que pudéssemos inspirar oxigênio suficiente e garantir fôlego para enfrentar o que viria. Uma pandemia.
Acredite, foi agora em 2021 que conseguimos superar as receitas que os Municípios tinham lá em 2013 [2]. E, sim, 2021
é o início do novo ciclo de crescimento das
receitas.
O ano passado tivemos um dos melhores anos das contas municipais. E o
crescimento da arrecadação segue em
2022. Um exemplo disso é o FPM, importante receita para a esmagadora maioria
dos Municípios brasileiros, que neste momento em que teclo estas palavras, nos
dez decêndios distribuídos do fundo até
aqui, apenas um foi inferior ao mesmo período do ano passado.
E nada aponta para inversão desse
cenário até 2027. Pelo contrário, as perspectivas de avanço do crescimento econô-
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2009

2010

2011

2012

1.478.161 1.622.692 1.786.625 1.799.211
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PERÍODO: 2009 A 2021 (A PREÇOS DEZ/2021 - IPCA)
2013
1.873.522

2014
1.839.148

mico e nas receitas, observado os aspectos até aqui conhecidos, são de superação
e crescimento. Isso é bom, mas o período
de dificuldades virá, e não podemos repetir
o que o nosso histórico recente nos apresentou. Precisamos estudar e aprender
com as experiências da década anterior,
para que não deixemos embaçar nossas
vistas, nem nos afoguemos nas eventuais
facilidades ou na relativa tranquilidade do
período atual. É agora que vamos conhecer nossos verdadeiros líderes e administradores,que têm visão de longo prazo, de
continuidade da coisa pública, de crescimento sustentado.
Administrar na crise é para poucos, eu
sei, mas administrar na bonança para oferecer suporte para os momentos de crise,
que virão, tem sido para um número bem
menor. E este é o objetivo destas linhas. É
com certa presunção, talvez, até exacerbada pretensão, que desejo propor aos nossos gestores municipais uma reflexão. Um
freio. Um breque. Uma contenção diante
desta empolgação, desta energia e da possibilidade de realizar e atender a muitas
vontades, desejos e mais, particularmente, necessidades das nossas comunidades locais. Essa parada para respirar, não
é com a intenção de convencer o gestor a
fazer menos pelas suas comunidades. Ou
investir menos na atenção às pessoas. É
apenas um ato para que não nos percamos como aquele jogador, que na empolgação da roleta, ganhando, segue ampliando as apostas sem fim. E sabemos no
que vai dar. Essa reflexão que busco com
o gestor municipal vai na linha do que alertava Sêneca: os problemas inesperados
são os que mais nos atingem, portanto
esteja preparado para o pior.
O que procuro é que nossos gestores, diante deste quadro favorável das
receitas, continuem tendo e mantendo a
responsável atuação, de não ampliar as
despesas continuadas além das médias

2015
1.735.742

2016

2017

1.684.117 1.694.125

2018

2019

2020

2021

1.774.444 1.804.440 1.679.814 1.971.429

inflacionárias, nem criar outras despesas
prospectando com base na probabilidade
de receitas futuras. Esse foi o erro na última passagem das vacas magras. A impressão era que poderíamos ampliar os
custos, como se o amanhã seguiria apresentando crescimento nas receitas. Em
um instante, tivemos queda nas receitas e
com enormes compromissos assumidos,
ampliados e cheios de gatilhos futuros e
crescentes. Foi um horror.
O lado bom desse período difícil é
que podemos aprender com esses erros e
fracassos. Segundo Charles Pépin, filósofo francês, que de certo modo aplaude o
fracasso, é só o experimentando, aliado a
possível fiasco e frustração, que nos tornamos humanos. Nossa inteligência, segundo Pépin, está justamente na nossa capacidade de analisar e corrigir os erros – e,
sendo assim, fracassar ou ter empatia pelo
fracasso dos antecessores se torna mais
do que inevitável; é fundamental.
Algumas lições valiosíssimas surgem
ao longo da nossa vida. Para aproveitar
essa lição é preciso competência e coragem aos gestores atuais para enfrentar os
desafios de compor o momento de fartura,
com atenção e proteção ao futuro que poderá nos trazer períodos de escassez.
O ex-chanceler Otto von Bismark,
estadista alemão do século 19, classificava os povos em três categorias: os que
aprendem a partir das experiências com
os outros (os povos inteligentes), os que
aprendem com suas próprias experiências
(os medíocres) e os que nunca aprendem
e, logo, classificam-se como idiotas.
Vamos aprender a nos preparar para
o tempo das vacas magras? Mais do que
isso, vamos aprender a preparar um futuro mais tranquilo e planejado para o nosso
Município? Diante das experiências ocorridas em gestões anteriores, não lhe parece
útil observar, estudar e colher conhecimento para nossa atuação presente?

Administrar na crise é
para poucos, eu sei, mas
administrar na bonança
para oferecer suporte
para os momentos de
crise, que virão, tem sido
para um número bem
menor

[1] https://youtu.
be/UY_EDCyu0bg
- Neste link você
encontra coletânea
de relatos de
Prefeitos da
Gestão2013/2016
ao Jornal Zero Hora
de 08/10/2016 “Os
prefeitos gaúchos
que não veem a hora
de virarem, exprefeitos” elaborado
por GTM WEB
[2] Fonte: RFB –
acesso e extração:
https://www.gov.
br/receitafederal/
pt-br/centraisde-conteudo/
publicacoes/
relatorios/
arrecadacao/2021
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Conteúdo Exclusivo
OBSERVATÓRIO POLÍTICO

O Observatório Político tem por finalidade a identificação e a classificação dos deputados federais e senadores
com o perfil Municipalista, ou seja, os
que atuam de acordo com os interesses
dos Municípios em proposições de alta
relevância. Para parâmetro, veja como
a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) se posiciona em relação às proposições apresentadas na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, bem
como o significado de ser favorável ou
contrário à proposição.
Acompanhe o posicionamento do
seu deputado federal e senador em proposições apreciadas em comissões e
plenárias, definidas por meio do impacto
que podem gerar aos Municípios, seja de
forma positiva, seja negativa. Para a avaliação do impacto da proposição, leva-se
em consideração o que será definido em
relação às finanças, à capacidade de gestão ou à autonomia municipal.
A avaliação do perfil do parlamentar é
dada a cada posicionamento em proposições determinadas como de alta relevânMONITOR - O Boletim das Finanças
Municipais é uma publicação da
Confederação Nacional de Municípios.
Todo o conteúdo pode ser copiado,
distribuído, exibido e reproduzido
livremente, desde que seja citada a fonte.

cia para os Municípios, seja em comissão,
seja plenária, em que serão dados pontos
positivos em caso de posicionamento similar ao da CNM e pontos negativos em
posicionamentos contrários.
Os parlamentares também podem
ganhar ou perder pontos por ações tomadas, que sejam favoráveis ou contrárias
ao movimento municipalista. Das principais ações que podem gerar pontos extras para o parlamentar, podemos citar:
apresentação de proposições ou emendas de interesse municipalista, solicitação
de relatoria de projetos, convocação de
audiências públicas ou por defender pleitos municipalistas em plenário.
O Observatório Político traz as proposições, o voto de cada deputado federal e
senador, o que significa o voto favorável
ou contrário ao posicionamento da CNM,
e um ranking classificando os parlamentares em relação ao movimento municipalista. Além deste conteúdo, traz notícias
a respeito de proposições relevantes aos
Municípios e os impactos gerados pela
aprovação destas proposições.

Acompanhe em
http://politico.
cnm.org.br

A CNM está presente
também nas redes
sociais e quer interagir
com seu Município
por lá também!
portalcnm
Portal CNM
portalcnm
TV Portal CNM
cadastre-se
na lista de
transmissão
https://www.cnm.org.br
/index.php/contato/
whatsapp
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