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Aproveitem
este canal

Contra a
COVID-19 e
contra a crise

Glademir Aroldi
Presidente da CNM
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil-3-05-2017

Projeto Máscaras para Todos move o
Polo de Confecções de Pernambuco
Fotos: Reprodução

A pandemia de COVID-19 chegou
transformando a vida de todos nós com
uma rapidez surpreendente. A partir disto, os
Municípios devem rever seus planejamentos, suas receitas, suas despesas e atender
de forma eficiente e eficaz a sua população
e os efeitos do vírus.
O “Monitor” desta edição é voltado aos
principais números e à complexidade da
administração pública para se adaptar e se
reinventar o mais rápido possível; isto não é
fácil e dependerá de muito trabalho, esforço
e dedicação dos gestores e dos funcionários
públicos municipais.
Nestes novos tempos a economia está
se movimentando com muito menos intensidade e a administração pública, que vive
da arrecadação dos impostos gerados pela
atividade econômica das pessoas e empresas, sofrerá grandes e importantes impactos orçamentários e financeiros.
A CNM está no centro de todas as discussões junto ao parlamento, ao governo federal, aos órgãos de controle e à sociedade
em geral para mostrar as dificuldades e desafios que a gestão municipal está atravessando e buscando sensibilizar a todos para
que nesta hora apoiem os Municípios, pois é
em cada cidade que a vida acontece.
Esperamos que aproveitem o conteúdo que estamos colocando a disposição
de vocês e contamos com a participação
de todos para a que atendam as determinações legais dos gestores sabendo que, quando o pior passar,
possamos retomar as atividades muito melhores e mais
dedicados.

Movido quase exclusivamente por micro
e pequenas empresas, o Polo de Confecções
de Pernambuco envolve cerca de 250 mil pessoas, de 26 municípios da Região Agreste. A
atividade mobiliza grande parte da população
economicamente ativa destes municípios e,
com alta densidade de empregos, promove
significativa geração de renda. Como reflexo
da crise econômica decorrente do combate à pandemia, a atividade de confecções no
Estado sofreu grandes perdas. A interrupção
dos fluxos financeiros ocasionada pelo fechamento do comércio devido ao isolamento social atingiu a indústria local, dificultando
o cumprimento de obrigações primárias da
atividade empresarial como o pagamento de
sua folha, entre outras.
O grande desafio que se apresentava
naquele momento era de como criar alternativas econômicas para que esse polo
não promovesse demissões em massa ‒ e, por consequência, grandes
problemas sociais na região.
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Em um primeiro momento, com o protagonismo do governo estadual, foi solicitada a
análise de aderência da capacidade produtiva
do Polo de Confecções do Estado na produção de Equipamentos de Proteção Individuais
para o enfrentamento da pandemia, considerando que no atual cenário econômico este
seria um dos poucos produtos de base têxtil
com demanda crescente.
Surgiu a partir deste ponto o Projeto
Máscaras para Todos, que engloba o estudo
de aderência da base industrial, suporte técnico na produção, financiamento e, por fim,
coordenação das demandas de compras
destes produtos.
As prefeituras da região, com incentivo
por meio de ações governamentais, e associações empresarias municipais, com a sensibilização das empresas da região, exercem
papel fundamental para a adesão ao projeto e
seu êxito. As três principais cidades que compõem o Polo de Confecções em Pernambuco,
Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe,
concentram grande parte da oferta produtiva.
Toritama, por exemplo, tem assessorado as empresas locais, por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na
obtenção do selo de conformidade de seus
produtos junto ao Núcleo Gestor da Cadeia
Têxtil e de Confecções no estado de Pernambuco (NTCPE) e na adaptação de suas linhas
de produção, essencialmente ligadas à atividade de jeanswear, para a produção de máscaras e jalecos.
Os passos seguintes do projeto:

VALIDAÇÃO

O suporte técnico proposto pelo projeto
deu-se inicialmente com a confecção de um
conjunto de cadernos técnicos pelo NTCPE,
disponíveis no site www.ntcpe.org.br. Na
continuidade, as empresas interessadas na
produção deste itens submeteram para análise do NTCPE protótipos de seus produtos:
uma vez eles aprovados, as empresas são
homologadas dentro do projeto para produção em série.
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CONTROLE

Ainda sob o aspecto da assistência técnica, durante todo o período em que as empresas participem do projeto Máscaras para
Todos, elas são acompanhadas in loco por
técnicos de forma a garantir a conformidade da produção. Paralelamente, o modelo de
máscara proposto é submetido à análise do
Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP).

FINANCIAMENTO

Em outra dimensão, o projeto promove
uma linha de financiamento específica para
as empresas objetivando a aquisição dos insumos necessários para a produção destes
produtos, de forma a distensionar a demanda
por capital de giro das empresas.

ORGANIZAÇÃO

Outro ponto de atuação do projeto envolve a organização das demandas do mercado
para aquisição destes produtos, permitindo
acesso a todas as empresas no fornecimento tanto para as demandas governamentais
como também para as apresentadas pela iniciativa privada.
Nos primeiros 20 dias do projeto, cerca
1,6 milhões de máscaras já haviam sido comercializadas, permitindo a volta dos fluxos
financeiros para o segmento e, assim, contribuindo para a manutenção dos empregos
na região.
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Prezado gestor(a),
contribua com o
Monitor, enviando
para a CNM o
relato de uma boa
prática que é a
executada no seu
Município!
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ENTREVISTA:
JOSÉ ROBERTO TADROS

O desafio de estimular o
comércio e os serviços
O presidente da
Confederação
Nacional do
Comércio de
Bens, Serviços
e Turismo
(CNC) fala
sobre o papel
do Município
em apoio a
empreendedores
na pandemia

Qual o impacto da pandemia do
coronavírus e das medidas de
isolamento social recomendadas pela
OMS e pelo Ministério da Saúde no
comércio?
As medidas de isolamento social impactam negativamente o comércio nos
mais diversos sentidos, embora nem todos os segmentos comerciais tenham
fechado, por causa da essencialidade de
alguns. Ao mesmo tempo, a livre circulação de consumidores ficou interrompida.
Nessas condições, o comércio padece da
interação inusitada entre oferta e procura. Tal situação posiciona a procura pelo
produto em níveis muito baixos. Portanto,
mesmo os segmentos que se encontram
abertos sofrem perdas porque a procura
diminuiu. Para aliviar, têm-se o delivery e o
e-commerce, que mitigam prejuízos. Por
outro lado, há muitas lojas de rua e shoppings fechados, tornando o problema
mais grave. Portanto, os prejuízos estão

sendo grandes; e o comércio não consegue exercer sua função clássica de levar
produtos para os consumidores.
Quais os efeitos estimados na
arrecadação dos impostos municipais
diante da crise que impacta
diretamente o comércio e a geração de
renda e empregos?
Ainda nos parece prematuro estimar
números. Contudo, como muitas empresas não conseguirão sobreviver e outras
não poderão honrar com as obrigações
no curto prazo, o IPTU será afetado.
Quanto ao ISS, é esperado que a arrecadação também tenha queda, por conta do
fechamento de hotéis, restaurantes, escritórios, consultórios, transportes, entre outros serviços. Além disso, com o mercado
paralisado, a arrecadação do ITBI deverá
ser irrisória. As fontes de financiamento
dos gastos municipais deverão diminuir
acentuadamente.
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José Roberto Tadros

é bacharel em Direito,
empresário, líder
sindical e escritor.
Preside o Conselho
Deliberativo Nacional
do Sebrae. É membro
titular do INSS, cônsul
honorário da Grécia na
Amazônia, secretáriogeral e membro do
Instituto Geográfico e
Histórico do Amazonas,
presidente da Academia
de Ciências e Letras
Jurídicas e membro da
Academia Amazonense
de Letras. Começou sua
trajetória na mais antiga
empresa do Amazonas,
a José Tadros & Cia,
fundada
por seu bisavô em 1874.
É autor dos livros
O grande Amazonas em
marcha (2017), Ideias
confessadas (2011),
Da razão e das palavras
(2010) e Marco para
novas gerações (2010),
além de coautor de
Incentivos fiscais para o
progresso do Amazonas,
já tendo lecionado
filosofia, sociologia e
história.
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“O Município poderá atuar de forma
especial sobre o segmento mais
vulnerável da economia”
As medidas apresentadas pelo Governo
Federal para auxiliar as empresas
ajudarão a gerir os negócios? Quais
os impactos futuros esperados para o
comércio?
As medidas que o governo vem tomando para auxiliar as empresas, de forma geral, estão no caminho certo, principalmente as que lidam com crédito e
objetivam aumentar a liquidez do sistema
econômico, reforçando o capital de giro.
Apesar do esforço, existem dificuldades
para que apresentem os resultados almejados. Assim, esperamos que sejam
aprimoradas ou venham novas medidas
que possam destravar alguns processos,
facilitando a vida de quem necessita de
recursos. Fazer com que o crédito chegue
às empresas num momento de carestia é
um desafio hercúleo. Com relação às demais medidas, caberá ao gestor da empresa inteirar-se para avaliar, ponderando custo e benefício. Faço uma ressalva
necessária, aproveitando a oportunidade
de falar diretamente com os prefeitos de
todo o Brasil. Especificamente em relação
ao corte de 50% nos recursos das instituições do chamado Sistema S, durante três
meses, entendemos ser uma medida com
efeito inócuo para a esmagadora maioria
das empresas brasileiras, além de colocar
em risco um Sistema que, com sua capilaridade em todo o País, tem contribuído
muito para o desenvolvimento dos municípios brasileiros.
Quais as principais atividades que
foram afetadas e qual o impacto de
produção de renda e consumo dessas
atividades?
As atividades mais afetadas foram
aquelas que estão sem abrir desde março, após as medidas de distanciamento
social. Esse conjunto é composto pelos
microempreendedores individuais, micros, pequenas e médias empresas, como

ambulantes formais, bazares, papelarias,
lojas de roupa, sapatarias, móveis etc. As
lojas que estão abertas operam em equilíbrio com esse mercado. Os segmentos
relacionados com bens duráveis estão
amargando perdas significativas de até
41%, tomando como base as últimas semanas de fevereiro, diferentemente de
supermercados e farmácias, por exemplo.
Como o pequeno empreendedor está
enfrentando esse momento e como o
município pode ajudá-los a passar pela
pandemia?
O pequeno empreendedor está passando severas dificuldades, em boa parte porque o crédito apresenta-se difícil
de alcançar, vivenciando período sem
igual na História e, conforme o caso, sem
condições até de reabrir. Vai depender da
duração das medidas de distanciamento social, de como estavam as finanças
da empresa antes da crise; do nível de
digitalização dos negócios, do uso da internet e da capacidade de fazer delivery,
e-commerce etc. As micro e pequenas
empresas se caracterizam pela empregabilidade, assim como pela realização do
empreendedor e da família. O município
poderá atuar de forma especial sobre o
segmento mais vulnerável da economia,
focado na preservação de empregos e negócios. O município pode desburocratizar
processos para torná-los mais ágeis, na
medida que for beneficiá-lo; isentar multas; temporariamente, não cobrar impostos; oferecer descontos sobre débitos; e o
que seria excepcional: estabelecer ações
coordenadas com o Estado para não exigir da empresa além da sua efetiva capacidade de cumprimento das obrigações,
tendo em vista a crise sem precedentes
que estamos vivendo. Assim, a diretriz
seria incentivar a empresa a sobreviver. O
momento é uma excepcionalidade, e medidas criativas ainda não experimentadas
poderiam se encaixar como solução.
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ENTREVISTA: JOSÉ CARLOS RODRIGUES MARTINS

A importância de apoiar a

construção civil
O PRESIDENTE DA CÂMARA
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO (CBIC) DIZ
COMO OS MUNICÍPIOS PODEM
REANIMAR O SEGMENTO
DIANTE DAS CONSEQUÊNICAS
DA COVID-19

Na visão da CBIC, qual o impacto da
COVID-19 no setor da Construção Civil?

Tem impacto significativo em
todos os segmentos de negócios,
como:
Obras públicas - Os gastos extraordinários no setor de saúde, combinados
com a queda de receita, devem impactar
na redução de investimentos não entes
municipais e estaduais.
Obras privadas - Este segmento
depende essencial de investimentos
em plantas industriais, lojas, shopping
e equipamentos comerciais e de prestação de serviço. Na atual crise econômica derivada da crise da saúde haverá
adiamentos nos cronogramas de implantação de projetos.
Obras imobiliárias - Este segmento
onde as empresas do setor atuam como
empreendedores terá impacto pela redução da população econômica ativa e
também pela redução de renda
Foto: PH Freitas/CBIC - 24/10/2019, Brasília-DF
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Nascido no Rio Grande do Sul e formado em Engenharia Civil pela
Universidade Federal do Paraná (1977), é empresário e integra
as direções das principais entidades da indústria da construção
mundial. É vice-presidente sênior da Confederation of Contractors
Associations (CICA), membro da International Housing Association
(IHA) e conselheiro da Federação Interamericana da Construção
(FIIC). Integrou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
(CDES) da Presidência da República e presidiu a Associação dos
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (AdemiPR), entre 1998 a 2001, e o Comitê Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico da Habitação (CTECH) do Ministério das Cidades, entre
2010 e 2012. Participou diretamente da formulação e da implantação
do Programa Minha Casa Minha Vida pelo governo federal.

Considerando o impacto já apontado
para o setor, quais os reflexos nos
impostos, em especial ISS e ICMS?

“A saída da
crise exigirá
dos municípios
a revisão de
encargos
encorajando e
incentivando
investimentos’’

O setor de serviços, na sua grande maioria, depende da interação entre
pessoas. O necessário isolamento social
afeta-o de forma drástica com reflexos
diretos e proporcionais na arrecadação
de ISS. Já a arrecadação de ICMS será
também reduzida pela menor dinâmica
econômica, em que pesem alguns segmentos - aqueles essenciais como alimentação, remédios - até possam apresentar crescimento.
O Governo Federal, juntamente com
a Caixa Econômica Federal, divulgou
um pacote de recursos para o setor
imobiliário? Em que medida os
recursos direcionados para o setor
privado beneficia os Municípios
diretamente e indiretamente?

“Outro
ponto muito
importante nesta
retomada será
a adoção de
medidas que
visem à redução
da burocracia”

As medidas da Caixa até aqui divulgadas visam essencialmente contribuir
para que seus clientes de financiamento e
empréstimos possam enfrentar este momento de perda de renda. Em relação às
empresas as medidas beneficiam as empresas que têm financiamento de produção habitacional contratado, contribuindo
para que elas possam dar continuidade
às obras, mesmo perdendo importante
fluxo de entrada por conta da redução na
velocidade de vendas. Desta forma, considerando os municípios com a sede das
pessoas e das obras, esses benefícios reduzem os impactos sociais e econômicos
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que poderiam ser agravados na ausência
dessas medidas.
Como o volume baixo de vendas no
setor imobiliário vem causando uma
baixa arrecadação dos impostos
correlacionados, na visão da CBIC os
municípios podem auxiliar de alguma
forma?
O setor de incorporação imobiliária,
a partir do boom experimentado entre
2010 e 2014, passou a representar importante fonte de geração de receita aos
municípios através do pagamento de taxas municipais, contrapartidas exigidas
nos licenciamentos, incremento na arrecadação de ISS através da cadeia de serviços, além de fomentar um considerável
aumento na base de cobrança de IPTU
através de novas unidades habitacionais.
A saída dessa crise exigirá dos municípios
a revisão desses encargos encorajando
e incentivando nos novos investimentos para uma demanda certamente menor e com renda reduzida. Outro ponto
muito importante nessa retomada será
a adoção de medidas que visem à redução da burocracia, com menor tempo na
aprovação de projetos e licenciamentos.
Algumas experiências nesses sentido já
vinham sendo adotadas por diversas prefeituras com Fortaleza e Belo Horizonte.
Quais recomendações da CBIC
em relação aos contratos e às
contrapartidas locais nos ajustes
contratuais em virtude da pandemia?
Por exemplo, os contratos de obras
habitacionais?
Importante que as Prefeituras revisem suas normas licenciadoras, prorrogando prazos de alvarás e autorizações de
forma a facilitar a continuidade das obras.
Há também, mesmo neste período de
pandemia, que sejam estabelecidos processos que não interrompam atividades
importantes para o setor como a liberação
de alvarás e habite-se, para que os fluxos
financeiros e de entregas das unidades
concluídas não seja interrompido por falta
do correspondente termo municipal.
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MONITOR CNM

Arrecadação
própria
Confira a receita estimada de
IPTU, ISSQN, ITBI e IRRF nos
6 bimestres de 2019

IPTU
1º Bim
TOTAL

O IPTU de 2019 alcançou o montante de R$ 52,8 bilhões. Essa arrecadação
está concentrada nos portes 6 e 7, porque são as cidades com maiores
áreas urbanas em seus territórios. Os municípios de porte 7, por exemplo,
representam 67% da receita de IPTU de todo o país.

2º Bim

3º Bim

15.777.628.491 10.072.272.602 7.356.883.577

4º Bim

5º Bim

6.978.492.862 6.580.454.180

6º Bim

Total 2019

6.035.293.493 52.801.025.204

Porte 1

23.321.953

65.009.979

54.104.743

39.374.566

22.830.091

21.222.264

225.863.595

Porte 2

60.269.544

138.770.463

115.121.415

83.377.885

60.760.956

50.812.780

509.113.043

Porte 3

221.138.869

289.063.555

264.404.752

191.158.498

150.805.267

136.399.433

1.252.970.373

Porte 4

653.736.910

868.636.090

657.245.564

481.558.640

378.317.646

361.352.149

3.400.846.998

Porte 5

894.341.650

979.919.473

610.585.947

492.310.411

452.499.779

434.877.202

3.864.534.460

2.028.340.482 1.965.691.757 1.064.096.389

991.999.324

918.313.447

993.963.230

7.962.404.629

Porte 6

Porte 7 11.896.479.083 5.765.181.286 4.591.324.768

TOTAL

4.036.666.436 35.585.292.106

Este é o imposto com o maior percentual no total da arrecadação própria
municipal (RCL), chegando a 13% em 2019. O montante total chegou a R$
73,3 bilhões, estando os municípios de porte 7 com a maior participação
no total de arrecadação.

ISSQN
1º Bim

4.698.713.538 4.596.926.995

2º Bim

3º Bim

4º Bim

5º Bim

6º Bim

Total 2019

12.894.194.739 11.742.468.772 11.287.900.608 12.280.546.220 12.360.786.578 12.738.359.123 73.304.256.040

Porte 1

68.835.774

59.619.787

58.065.987

63.798.669

74.205.475

71.235.535

395.761.226

Porte 2

128.354.276

118.361.324

120.126.210

123.458.756

132.129.494

148.831.829

771.261.888

Porte 3

275.507.683

254.966.888

246.994.311

266.153.262

282.810.463

294.681.320

1.621.113.929

Porte 4

720.798.560

657.437.891

645.835.861

690.881.265

737.093.732

757.540.463

4.209.587.773

Porte 5

726.790.654

679.363.282

650.522.820

697.356.211

720.680.709

750.954.212

4.225.667.889

Porte 6

2.035.140.273 1.899.365.091 1.849.858.762

1.925.796.452 1.966.253.804

2.019.491.584 11.695.905.964

Porte 7

8.938.767.519 8.073.354.510 7.716.496.658

8.513.101.605 8.447.612.900

8.695.624.180 50.384.957.371

Fonte: Elaboração Própria
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EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIAS
DOS MUNICÍPIOS (R$ - BILHÕES )

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
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

No ano de 2019, o ITBI chegou a valor total de R$ 14 bilhões.
Esse é o imposto que representa o menor peso na arrecadação
própria dos municípios correspondendo a 2% da receita corrente
líquida (RCL) em 2019.

ITBI
1º Bim
TOTAL

2º Bim

3º Bim

2.028.475.299 2.071.009.955 2.231.444.458

4º Bim

5º Bim

2.463.772.511 2.502.287.393

6º Bim

Total 2019

2.707.356.699 14.004.346.315

Porte 1

30.875.485

40.873.405

43.942.586

53.102.272

47.794.748

68.150.354

284.738.849

Porte 2

64.164.625

68.409.900

74.013.856

90.348.826

87.633.821

86.337.813

470.908.842

Porte 3

107.748.829

116.906.001

122.281.644

139.941.459

143.917.672

137.328.454

768.124.059

Porte 4

161.543.337

193.832.096

210.530.306

232.640.840

219.119.171

238.403.607

1.256.069.357

Porte 5

180.713.327

168.380.313

180.417.206

194.921.172

205.435.380

212.448.760

1.142.316.160

Porte 6

296.900.870

318.201.977

329.577.497

374.059.119

376.999.950

415.254.928

2.110.994.341

1.378.758.823 1.421.386.651

1.549.432.782

7.971.194.707

Porte 7

1.186.528.826 1.164.406.264 1.270.681.361

Em 2019, o IRRF chegou ao total de arrecadação no valor de R$ 21,1 bilhões
correspondendo a 4% do total da RCL. O grupo de cidades que apresentou maior
variação de arrecadação no ano passado foi o do porte 4 (até 50 mil habitantes). Essa
é uma importante receita para os municípios, pois é originada sobre os valores pagos
a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços.

IRRF
1º Bim
TOTAL

2º Bim

3º Bim

2.984.532.744 3.083.090.402 3.241.202.372

4º Bim

5º Bim

3.338.162.551 3.359.668.642

6º Bim

Total 2019

5.112.073.607 21.118.730.319

Porte 1

40.131.416

42.380.412

43.754.175

46.903.165

45.827.150

73.024.992

292.021.309

Porte 2

52.399.705

56.052.822

60.166.403

63.103.434

64.715.877

103.324.321

399.762.562

Porte 3

127.090.586

129.477.183

141.611.620

147.201.357

146.813.771

241.522.116

933.716.632

Porte 4

256.195.393

285.194.752

290.782.024

313.891.662

311.924.569

503.748.858

1.961.737.257

Porte 5

223.733.043

236.865.349

255.082.891

275.092.729

273.950.267

437.972.948

1.702.697.227

Porte 6

539.558.720

563.789.009

601.670.649

625.462.235

626.264.280

990.418.523

3.947.163.415

Porte 7

1.745.423.881 1.769.330.876 1.848.134.611

1.866.507.970 1.890.172.728

2.762.061.851 11.881.631.917
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Os efeitos da COVID-19
sobre a arrecadação de
Estados e Municípios
Autores: André Amorim Alencar, Eduardo Stranz, Thalyta Cedro e Fiscaldata Consultoria.

Para estimar os efeitos da crise da
COVID-19 sobre a arrecadação nos Municípios, a equipe técnica da CNM realizou um estudo especial. Como resultado,
você encontra nestas páginas estimativas
preliminares para o impacto da crise econômica decorrente da pandemia sobre a
arrecadação tributária de estados e municípios.
As projeções para o ICMS e ISS partem de um levantamento referente às notas fiscais emitidas nas últimas semanas
por 19 unidades federadas. Os dados das
notas fiscais indicam uma queda nos valores gastos pelos consumidores finais de
23% desde o início da quarentena (20,8%
em abril), o que tende a se traduzir numa
queda ainda mais acentuada da receita
do ICMS e ISS, em razão do maior peso
na arrecadação dos setores mais vulneráveis à crise.
As perdas de ICMS e ISS em consequência da pandemia, que tomam por
base o levantamento e as análises desenvolvidas no anexo, foram projetadas por
bimestre, no período de maio a dezembro
de 2020. Consideramos que o 3º bimestre será afetado com maior intensidade
e gradualmente os efeitos irão reduzindo
até o final do exercício. Concluímos que o
impacto total nestes dois impostos, somada a redução projetada para o IPVA e o
IPTU, totalizará R$ 137,1 bilhões: a perda
de arrecadação para os Municípios responderá a 46% deste valor, enquando a
dos Estados 54%.

O total de ICMS arrecadado no Brasil no mesmo período, em 2019, foi de R$
344 bilhões. Nossa projeção indica que a
arrecadação em igual período deste ano
será de R$ 255 bilhões. Os dados denotam que a crise atinge com diferentes intensidades as Unidades Federativas, conforme observamos na Tabela 1.
Em relação ao ISS, a arrecadação
neste mesmo período de 2019 foi de R$
47,64 bilhões, e projetamos que o total
arrecadado este ano será de R$ 27,61
bilhões. Sendo assim, enquanto a queda
de arrecadação de ICMS projetada entre
maio e dezembro deste ano será de R$
88,7 bilhões, comparada a 2019, a redução no ISS será de R$ 20 bilhões, conforme Tabela 2.
Assim a redução total esperada para
estas duas receitas é de R$ 108,7 bilhões.
Como compete aos Municípios 25% do
ICMS e 100% do ISS, a redução total para
esta esfera será de R$ 42,2 bilhões, ou
seja, 39% da redução total.
Por fim, tomando como base também o período entre maio e dezembro, a
redução de arrecadação em relação ao
ano de 2019 projetada para o IPVA é de
R$ 15 bilhões em todo o Brasil e para o
IPTU é de R$ 13,4 bilhões. Como os Municípios detêm 50% da arrecadação do IPVA
e 100% da arrecadação do IPTU, concluímos que a redução total nos 4 principais
impostos (ICMS/ISS/IPVA/IPTU) desta
esfera será de R$ 63,1 bilhões, equivalente a 46 % da redução total destas receitas.

MONITOR/

MARÇO/ABRIL 2020

ICMS

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

3 Bim
-39.928.995
-159.856.905
-540.531.809
-23.630.271
-1.098.899.641
-742.077.529
-450.707.673
-505.650.183
-527.121.934
-303.975.234
-1.997.700.379
-272.696.143
-306.653.672
-254.389.335
-259.518.619
-859.486.921
-196.984.877
-1.187.261.356
-1.800.961.679
-201.089.697
-104.590.643
-33.616.879
-1.588.017.263
-1.017.654.917
-165.570.619
-7.999.070.902
-22.509.042
-22.660.153.115

4 Bim
-51.551.722
-142.753.239
-524.299.269
-22.502.204
-1.049.440.245
-773.964.316
-411.494.485
-462.821.022
-484.085.984
-305.366.218
-1.894.231.449
-257.588.114
-324.382.197
-232.018.329
-240.494.996
-855.495.406
-233.151.189
-1.143.196.710
-1.606.082.539
-193.215.631
-93.132.106
-27.541.674
-1.512.416.423
-932.722.432
-146.194.927
-7.659.004.274
-12.901.151
-21.592.048.251

5 Bim
-40.671.817
-150.685.005
-544.032.290
-23.354.317
-1.013.478.843
-780.905.493
-415.984.033
-430.026.638
-481.890.816
-178.773.591
-1.872.823.002
-242.283.058
-304.186.480
-217.363.582
-229.438.608
-815.991.497
-229.798.622
-1.089.939.607
-1.744.998.039
-171.553.253
-90.208.027
-29.510.762
-1.438.494.910
-934.214.562
-150.011.418
-7.769.162.835
-8.110.243
-21.397.891.348
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6 Bim
-39.238.812
-177.266.442
-598.681.035
-24.066.828
-1.078.764.345
-783.520.292
-422.548.580
-438.859.433
-444.773.046
-262.589.261
-1.843.717.505
-266.968.672
-387.081.153
-208.175.544
-244.779.400
-948.945.527
-196.536.951
-1.098.255.650
-1.800.267.258
-187.918.186
-84.006.865
-25.128.280
-1.711.846.221
-959.447.366
-171.096.791
-8.641.935.377
-2.879.115
-23.049.293.933
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Total ( 3º - 6º )
-171.391.345
-630.561.591
-2.207.544.403
-93.553.620
-4.240.583.073
-3.080.467.630
-1.700.734.771
-1.837.357.275
-1.937.871.780
-1.050.704.305
-7.608.472.335
-1.039.535.988
-1.322.303.502
-911.946.789
-974.231.623
-3.479.919.350
-856.471.639
-4.518.653.323
-6.952.309.515
-753.776.768
-371.937.640
-115.797.596
-6.250.774.817
-3.844.039.277
-632.873.754
-32.069.173.388
-46.399.552
-88.699.386.647

Tab 1 - Projeção da redução da arrecadação de ICMS em 2020 com relação a igual período de 2019:

UF

ISS

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

3 Bim
-5.566.064
-21.569.009
-58.329.427
-5.092.564
-181.339.396
-113.288.753
-64.772.182
-81.083.279
-52.961.315
-280.422.313
-41.688.201
-51.278.402
-55.870.144
-30.353.827
-132.892.700
-26.980.567
-219.598.480
-601.364.394
-39.079.111
-14.311.769
-4.097.085
-211.669.096
-143.607.629
-31.931.015
-2.547.223.616
-8.879.560
-5.025.249.897

4 Bim
-5.359.803
-20.630.500
-57.206.772
-5.126.200
-177.684.048
-115.817.449
-64.653.753
-78.435.061
-51.148.457
-287.389.143
-45.546.980
-51.996.367
-53.480.656
-30.454.080
-127.454.264
-28.503.779
-220.199.089
-611.633.985
-37.842.692
-14.759.046
-4.535.661
-205.456.427
-139.396.173
-39.724.543
-2.373.816.972
-8.896.350
-4.857.148.252

5 Bim
-5.994.218
-20.576.766
-55.031.113
-4.294.543
-179.630.174
-117.326.182
-65.661.789
-82.848.287
-50.600.838
-285.460.758
-43.271.597
-56.678.433
-58.422.005
-30.658.585
-128.408.179
-39.356.534
-226.066.060
-608.267.370
-38.131.745
-14.936.887
-4.483.538
-205.812.716
-143.193.725
-34.298.463
-2.396.995.384
-9.242.219
-4.905.648.110

6 Bim
-7.085.334
-23.097.611
-76.640.541
-4.162.146
-198.266.463
-127.590.025
-75.015.387
-86.328.535
-55.327.228
-305.749.860
-44.506.906
-59.825.830
-61.743.191
-34.036.546
-138.313.963
-32.665.047
-226.054.214
-703.599.677
-40.795.431
-18.287.203
-4.945.120
-212.108.272
-153.636.159
-33.604.047
-2.507.629.506
-9.411.749
-5.240.425.990

Tab 2 - Projeção da redução da arrecadação de ISS em 2020 com relação a igual período de 2019:

Total ( 3º - 6º )
-24.005.420
-85.873.887
-247.207.854
-18.675.454
-736.920.080
-474.022.409
-270.103.112
-328.695.162
-210.037.838
-1.159.022.074
-175.013.684
-219.779.033
-229.515.996
-125.503.039
-527.069.105
-127.505.927
-891.917.842
-2.524.865.425
-155.848.979
-62.294.905
-18.061.404
-835.046.512
-579.833.685
-139.558.069
-9.825.665.478
-36.429.878
-20.028.472.249
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Como foi
feito o estudo
Para se chegar a estas estimativas, utilizou-se um outro estudo produzido pela
equipe econômica da entidade, que teve como base informações das notas fiscais
emitidas no mês de abril de 19 unidades da federação.

MOVIMENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2020
A fonte primária de informações é
uma base de dados organizada pela Secretaria de Fazenda do Rio Grande do
Sul, que reúne as informações de notas
fiscais emitidas por todas os estados
brasileiros até ontem (28/4/2020) e está
disponível a consulta pública.

A tabela abaixo sintetiza as variações no valor emitido de notas fiscais
eletrônicas – ao consumidor (NFC-e) e
referente a transações de compra e venda (NF-e) – pelas 19 unidades da federação nas últimas semanas, comparando
com igual período de 2019.

VARIAÇÃO DO VALOR AUTORIZADO DAS NOTAS FISCAIS EM 2020/2019 (POSIÇÃO DE 28/04/2020):

UF
Brasil

NFC-e

NF-e

NF-e + NFC-e

21 dias 28 dias
-20,5% -20,8%

35 dias

21 dias

28 dias

35 dias 21 dias

28 dias

35 dias

-23,0%

-19,2%

-16,5%

-17,8%

-19,4%

-17,0%

-18,4%

AC

-13,7%

-15,0%

-16,0%

-6,4%

-8,5%

-11,3%

-8,4%

-10,3%

-12,6%

AL

-16,0%

-16,4%

-19,1%

5,4%

13,7%

5,3%

-0,2%

5,3%

-1,1%

AP

-9,6%

-10,8%

-12,7%

-45,0%

-40,5%

-39,5%

-40,8%

-36,5%

-35,7%

BA

-20,7%

-21,2%

-23,4%

-20,7%

-21,2%

-23,4%

DF

-26,8%

-27,0%

-28,8%

-53,2%

-52,2%

-50,7%

-49,7%

-49,0%

-48,0%

ES

-19,6%

-19,7%

-22,2%

-17,2%

-17,8%

-18,2%

-17,4%

-17,9%

-18,6%

MA

-17,3%

-15,6%

-15,5%

-17,3%

-15,6%

-15,5%

PA

-7,8%

-7,7%

-9,1%

17,1%

25,3%

27,2%

14,1%

21,0%

22,5%

PB

-19,9%

-20,5%

-22,9%

-23,4%

-26,5%

-28,7%

-22,5%

-25,0%

-27,3%

PE

-25,5%

-25,4%

-27,7%

-45,3%

-34,7%

-33,6%

-25,5%

-25,4%

-27,7%

PI

-26,7%

-25,1%

-26,8%

-42,9%

-33,5%

-30,7%

-40,7%

-32,2%

-30,1%

RJ

-25,1%

-25,2%

-26,9%

-26,0%

-20,9%

-19,7%

-25,9%

-21,4%

-20,5%

RN

-15,4%

-16,2%

-18,0%

-27,0%

-26,2%

-29,7%

-24,4%

-23,9%

-27,1%

RO

-7,6%

-8,3%

-11,3%

51,2%

23,7%

17,9%

43,2%

19,6%

12,4%

RR

-11,0%

-12,0%

-13,0%

12,2%

11,5%

8,5%

3,3%

2,3%

0,2%

RS

-19,2%

-20,3%

-23,4%

-18,6%

-16,8%

-18,7%

-13,7%

-17,4%

-19,7%

-13,0%
-20,0%

-22,6%

-19,7%

-20,0%

-22,6%

SC
SE

-21,9%

-22,8%

-25,0%

-2,7%

-6,1%

-13,7%

-7,1%

-10,2%

-16,3%

TO

0,3%

1,5%

-0,5%

20,6%

22,0%

31,2%

18,6%

20,0%

28,2%

VALOR DE NOTAS FISCAIS AUTORIZADAS

MONITOR/

MARÇO/ABRIL 2020
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OUTROS DOCUMENTOS (MDF-E)
AM
CE
GO
MG
MS
MT
PR
SP

-27,1%
-30,7%
11,1%
-11,2%
6,8%
88,3%
-7,8%
-21,9%

-23,7%
-31,2%
9,9%
-11,9%
6,6%
81,9%
-8,3%
-22,3%

-20,3%
-32,5%
6,9%
-12,1%
5,4%
81,0%
-8,7%
-21,5%

Note-se que o valor total das notas
fiscais ao consumidor final (NFC-e) são
uma proxy melhor para avaliar o impacto
sobre a receita de ICMS do que o valor das
notas fiscais referentes às transações de
compra e venda entre contribuintes, uma
vez que essas transações “intermediárias”
(entre fornecedor e fabricante ou entre fabricante e distribuidor, por exemplo) geram
crédito de imposto a ser abatido ao final da
cadeia de circulação das mercadorias.
Dos 19 estados com informações
disponibilizadas ao público, apenas Santa Catarina não informa o valor das notas
fiscais ao consumidor final, mas apenas
as notas fiscais eletrônicas de compra e
venda entre contribuintes. Já as demais
oito unidades federadas, que não abrem
ao público os valores das notas fiscais,
disponibilizam alguns outros documentos
fiscais que podem ser utilizados também
para avaliar a movimentação econômica,
como é o caso da quantidade de MDF-e,
que é emitida sempre que existe o transporte de um produto.
Entre as 18 unidades federadas que
divulgaram o valor das notas fiscais ao
consumidor emitidas, o Distrito Federal
é onde se registrou a maior queda nos
últimos 35 dias (-28,8%), seguido por
Pernambuco (-27,7%) e Rio de Janeiro
(-26,9%). As menores quedas foram registradas em Tocantins (-0,5%) e Pará
(-9,1%), mas a média nacional é de queda
de 23%, como já mencionado.
Quanto aos oito estados sem informação de valor das notas fiscais, os dados de quantidade de MDF-e também
indicam, em geral, queda substantiva de

QUANTIDADE
DE NOTAS DE
TRANSPORTE
CARGA

movimentação econômica, como mostram os números de São Paulo (-21,5%)
e Ceará (-32,5%). Apenas Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul apresentam variações positivas de transporte de carga,
provavelmente relacionadas a algum fenômeno extraordinário (ou erro de processamento) e que não implica necessariamente aumento de arrecadação.
Na prática, existem dois fatores que
podem tornar a queda de ICMS e ISS ainda mais acentuada do que a queda verificada no consumo agregado. O primeiro
fator está relacionado ao fato de que, em
geral, os itens de consumo que mais estão sofrendo queda possuem uma carga tributária bem maior do que os itens
de consumo que não sofreram queda. O
maior exemplo disso são os combustíveis
em comparação aos alimentos: os combustíveis estão submetidos a uma carga
tributária do ICMS superior a 25% e seu
consumo caiu bastante desde o início da
crise (seja em quantidade, seja pelo efeito
preço); já o consumo de alimentos apresentou até pequeno aumento, mas possui
uma carga tributária abaixo de 7%.
O segundo fator que pode agravar o
efeito da pandemia sobre a arrecadação
diz respeito ao preço dos combustíveis,
que tende a continuar caindo com o movimento de queda do preço do petróleo.
Por ora, a queda no preço dos combustíveis já chegou a aproximadamente 15%,
bem menos do que a queda já verificada
no preço internacional do petróleo, que
ultrapassa os 60% e foi parcialmente
neutralizada pela desvalorização do real
frente ao dólar.
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É preciso aguardar
que se faça oxigênio
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.

A área de finanças da Confederação
Nacional de Municípios solicitou que na
edição deste Monitor, espaço que generosamente me concedem, pudesse focar
nas ações da área de receitas municipais,
neste momento de pandemia.
Para quem me conhece, sabe o
quanto prezo por uma atuação firme, permanente e rígida na busca pelas receitas
municipais. Parcela fundamental na engrenagem da estrutura pública municipal.
Costumo inclusive, ao traduzir a importância da receita para a administração
pública, compará-la ao papel do oxigênio
para o corpo humano.
Porém, no quadro atual, entendo que
a posição do fisco municipal deve ser invertida. Menos foco na cobrança e na fiscalização e mais enfoque nas alternativas
de viabilização e manutenção das estruturas e dos agentes produtores deste oxigênio da vida pública.
Para quem atua ou serviu a vida na
administração tributária, sempre se viu às
voltas a analisar e compreender os limites
que a atuação do fisco causa na sobrevivência e continuidade de uma empresa.
Intimamente, nunca tive um momento
de fraqueza em cobrar qualquer valor de
contribuinte devedor. Nunca gozei de empatia por um contribuinte que alegava que
quebraria em razão de lançamentos dos
tributos devidos. Sempre entendi que a
parcela cobrada nunca fora dele (era da
sociedade desde o pagamento do produto ou serviço adquirido pelo cliente).
Portanto, este recurso acabava não sendo recolhido, apropriava-se dele e usava
livremente no seu negócio ou no seu enriquecimento. E, ao final, quando cobrado,
saía com essa, de que quebraria. A ver-

dade é que, ao se apropriar da parcela da
sociedade, lá atrás, ele já estava se financiando, dando uma eventual sobrevida ao
seu negócio, com recursos da sociedade,
sem a autorização ou permissão dela.
Pior, egoisticamente se apropriava de recursos do conjunto da sociedade, para
sua intimidade, em desfavor dos herdeiros legítimos dos tributos, e que por vezes
ficaram pelo caminho por falta de recursos para investimento público na saúde,
saneamento, educação etc.
Falo isso, porque, neste momento de
pandemia, é a primeira vez que me rendo ao aforismo de Austin O’Malley, “ao
cobrar impostos e ao tosquiar ovelhas,
é bom parar quando você chega à pele”.
Tenho neste momento profunda empatia
com os contribuintes empreendedores,
geradores na origem, do oxigênio que
mantém a estrutura e a coisa pública. Não
enxergo neste momento espaço para as
administrações municipais elevarem suas
ações no ambiente de controle e fiscalização. A crise que paralisa a nação não veio
de problemas econômicos, políticos, de
falta de gestão nos negócios, de aumento
de insumos ou impostos. A pandemia é a
causa. E a consequência produzida foi o
impedimento do exercício das atividades
e negócios pelas próprias administrações
municipais e estaduais (aqui não cabe e
não tenho intenção de discutir a decisão
– trato apenas como fato). Tal ocorrência deixará saldos negativos na economia
e milhares de negócio fechados. E é por
isso que neste momento as administrações tributárias devem trabalhar forte
para oferecer os mais elevados e possíveis meios de garantir a sobrevivência dos
negócios locais.
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A crise que paralisa
a nação não veio de
problemas econômicos,
políticos, falta de gestão
nos negócios, aumento
de insumos ou impostos

Austin O’Malley:
“Ao cobrar impostos
e ao tosquiar ovelhas,
é bom parar quando
você chega à pele.”

Neste momento
as administrações
tributárias devem
oferecer os mais
elevados e possíveis
meios de garantir a
sobrevivência dos
negócios locais
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Primeiro, com a imobilização dos negócios sobre o consumo, naturalmente
ficamos sem base de cálculo, para sequer
aplicar algum imposto. Então, nem o que
fiscalizar ou lançar teremos em relação
aos tributos sobre o consumo. Por outro
lado, quando a abertura acontecer, precisamos ter sensibilidade futura de sobrevivência das receitas (oxigênio), garantindo fôlego para as empresas adquirirem
sustentação nos negócios. De modo que
neste momento a sugestão é trabalhar a
prorrogação dos prazos de pagamento
dos tributos. Isso não se faz em favor do
contribuinte. Neste caso, se faz em favor
do Município, garantindo a perspectiva de
satisfazer ao longo deste exercício fiscal
a receita destes tributos. Obrigar o pagamento regular em período como este,
sem liquidez, sem faturamento, sem operações regulares, é produzir severa ampliação da inadimplência, que com acumulação de acréscimos legais, ao longo
do tempo, mesmo lá na frente, ficará inviabilizado o seu recolhimento e o maior
prejuízo será das contas municipais. Nesta seara recomendo que possamos neste
ano propor a introdução dos refinanciamentos de tributos. Neste momento, eles
de fato, se tornaram um instrumento positivo para o Município. Agora, fique atento, tais indicações que recomendo fortemente, só podem ser aplicadas neste ano
eleitoral (ainda), naqueles Municípios que
decretaram calamidade pública ou emergência (§ 10º, art. 73, da Lei 9.504/97) .
Outro caminho no planejamento das
garantias que permitem formar receitas
ali à frente passa por fortalecer as práticas trazidas pela Lei de Liberdade Econômica. Avançar nos caminhos que ela
possibilitou na abertura e na manutenção
de negócios, com menor burocracia, cola-
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bora com a possibilidade de sobrevivência
das empresas.
Da CNM, entre as várias iniciativas
de garantir retornos e manutenção de
receitas de transferências junto à União,
a Confederação atuou destacadamente
permitindo a prorrogação dos tributos das
pequenas empresas inscritas no regime
do Simples Nacional. Uma ação que para
leigos parece distanciar os recursos advindos deste regime, dos Municípios, mas
que em verdade preserva ou ao menos,
aumenta a chance de efetivação deste recurso em futuro próximo.
Ninguém trabalha para criar ou cair
em uma crise, pelo contrário, por isso,
precisamos nos atentar às lições que se
pode tirar dela. Mensurar perdas e ganhos
para que a tormenta não tenha sido em
vão.
Considero que o enfrentamento deste momento nas administrações tributárias passa por um giro, em 180 graus, ao
modelo praticado e desenvolvido por todos, no dia a dia das atividades fazendárias. É hora de menos políticas de austeridade ou de adição a percepção de risco
do contribuinte. É hora de atuar na viabilidade e manutenção dos negócios.
Por isso, as administrações tributárias precisam atuar para que as empresas
possam elevar-se deste momento trágico e com o apoio das áreas fazendárias
possamos aguardar que ali na frente, se
retome o necessário oxigênio da administração pública.
E deste ponto, aconselho aos nossos
dirigentes e servidores que busquem um
ponto de reflexão, para encarar o momento de pandemia, com um planejamento,
não limitado apenas à situação atual, mas
sintonizado na construção do futuro. Do
amanhã.

“Devemos ser inteligentes no coração para tirar um aprendizado da crise,
evitar repetições de erros,
buscar o aprimoramento,
e assim como cada dia de vida que se renova,
recomeçar,
como o artista que refaz um desenho, em uma folha em branco, todos os dias”.
Nieva Rosle
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Indicadores
para enfrentar
a pandemia
MONITORAMENTO DAS INTERNAÇÕES POR SÍNDROME
RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COMO PROXY DE PRESENÇA E
CIRCULAÇÃO DA COVID-19 NOS MUNICÍPIOS

No contexto da COVID-19, a ausência afetam direta ou indiretamente o cenário
de dados precisos à tomada de decisão, econômico regional.
tem se configurado como obstáculo ao
Segundo o Boletim Epidemiológico
planejamento das ações sanitárias e so- nº 7/2020, a partir de 13 de abril, os muniCarla Albert
cioeconômicas. Sem sabermos ao certo cípios, Distrito Federal e Estados que ima extensão da circulação do vírus – lem- plementaram medidas de Distanciamento
assessora em Gestão
da Saúde na CNM
brando que, segundo a Organização Mun- Social Ampliado (DSA), onde o número de
dial de Saúde (OMS), as pessoas podem casos confirmados não tenha impactado
estar contaminadas sem sintomas e, ao em mais de 50% da capacidade instalada
circular, propagar o vírus –, as gestões lo- (serviços de saúde, transporte sanitário,
cais devem estabelecer o monitoramento ocupação de leitos e leitos complementada situação valendo-se de alguns indica- res, capacidade das equipes de saúde etc)
didas de distanciamento social
dores disponíveis e gerados no próprio existente antes da pandemia, devem inimedidas de distanciamento social visam, principalmente, reduzir a velocidade da transmissão do vírus. Ela
Município. Esse monitoramento é impres- ciar a transição para Distanciamento Soimpede a transmissão. No entanto, a transmissão ocorrerá de modo controlado em pequenos grupos
cindível, inclusive, no planejamento, na or- cial Seletivo (DSS). Esse mesmo boletim
ters) intradomiciliares. Com isso, o sistema de saúde terá tempo para reforçar a estrutura com
execução
decapacitados
medidas(médicos
que aponta
pamentos (respiradores, EPI e testesganização
laboratoriais) ee na
recursos
humanos
clínicos e que os locais que apresentarem
nsivistas, enfermeiros, ﬁsioterapeutas, bioquímicos, biomédicos, epidemiologistas etc.) (Figura 4).coeficiente de incidência 50% superior à
estimativa nacional devem manter essas
medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes
laboratoriais) e equipes de saúde estejam
disponíveis em quantitativo suficiente,
de forma a promover, com segurança, a
transição para a estratégia de distanciamento social seletivo conforme descrito
na preparação e resposta segundo cada
intervalo epidêmico.

ra 4: Condicionantes do Sistema Único de Saúde para a dinâmica social e laboral.

Condicionantes do Sistema Único de Saúde
para a dinâmica social e laboral
Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde (2020).
Boletim nº 7/ 2020. Disponível em https://www.
saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/202004-06-BE7-Boletim-Especial-do-COEAtualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf

anciamento Social Ampliado (DSA)

atégia não limitada a grupos especíﬁcos, exigindo que todos os setores da sociedade permaneçam na

semana epidemiológica (SE) 16 de 2019 e de 2020. Observou-se um incremento de 366% em 2020 em
relação ao mesmo período de 2019. Até o dia 20 de abril de 2020, foram registradas no SIVEP-Gripe
55.980 hospitalizações por SRAG no Brasil entre as SE 1 e 16. Desse total, 8.318 (15%) foram de casos
O BOLETIM DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 17
MONITOR/
MARÇO/ABRIL
2020
conﬁrmados para
COVID-19 (Figura 20).

Hospitalizações por
Síndrome Respiratória
Aguda Grave em 2019
e 2020, até a semana
epidemiológica 16.
Brasil, 2020.
Fonte: Secretaria de
Vigilância em Saúde
(2020). Boletim nº 13/
2020. Disponível em
https://portalarquivos.
saude.gov.br/images/
pdf/2020/April/21/
BE13---Boletim-doCOE.pdf

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe. Dados atualizados em 20 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

Figura 19: Hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2019 e 2020, até a semana
Uma dificuldade para composição 2020, como mostra Gráfico:
epidemiológica 16. Brasil, 2020.

do coeficiente de incidência é a falta de
Se comparadas as internações por
testagem de populações específicas SRAG no mesmo período de 2019 e
(pessoas com alguns tipos de doenças 2020, o aumento dessas internações é
crônicas, os profissionais de Saúde e Se- notório. Lembremos que os sintomas e
gurança). Nesse âmbito, como tomar de- processo de adoecimento da COVID-19
cisões de cunho sanitárias e socioeconô- está relacionado com ataques do vírus
micas locais e regionais? Um indicador ao sistema respiratório. O país ainda não
que deve ser utilizado para mapeamento conta com o quantitativo e distribuição
da situação da COVID-19 é o número in- dos testes necessários para detecção do
ternações por síndrome respiratória agu- vírus. Ao mesmo tempo, a capacidade
da grave (SRAG).
instalada dos laboratórios que realizam o
As internações são registradas tam- teste de RNA viral (teste mais complexo),
bém pelo local de residência do paciente, em muitos casos, não tiveram sua capaFonte: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe. Dados atualizados em 20 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.
ou
seja,
que umpor
munícipe
cidade
Figura
20:mesmo
Hospitalizações
Síndromeinterne
Respiratória
Agudaampliada.
Grave entre as semanas epidemiológicas 8 e
fora
suasegundo
cidadeetiologia
de residência,
o regisDessa forma, como indicador de
16 deda
2020,
. Brasil, 2020.
tro apontará para a cidade de origem. O apoio à tomada de decisões é de suma
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próprio Ministério da Saúde tem lançado importância que as gestões locais e remão desse recurso para compreender o gionais (municípios que compõem uma
tamanho do impacto das internações por mesma Região de Saúde) incluam o moquestões respiratórias. No mais recente nitoramento das internações por SRAG.
boletim epidemiológico da Secretaria de O dado está disponível no Sistema de
Vigilância em Saúde foram apresenta- Informação de Vigilância da Gripe, geraldos os dados dessas internações entre mente manuseado pela área de Vigilânas semanas 1 a 16, comparando 2019 e cia em Saúde.
Referências
BRASIL. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Boletim Epidemiológico nº 7. Disponível em https://www.saude.gov.br/images/
pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-Boletim-Especial-do-COE-Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf , acessado em 22 de abril de 2020.
______ Boletim Epidemiológico nº 13. Disponível em https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/21/BE13---Boletimdo-COE.pdf , acessado em 24 de abril de 2020.
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE (OPAS). INDICADORES DE SAÚDE: Elementos Conceituais e Práticos (Capítulo 2). Disponível
em https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14402:health-indicators-conceptual-and-operationalconsiderations-section-2&Itemid=0&limitstart=2&lang=pt , acessado em 23 de abril de 2020.
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LUPA

Luz no fim do túnel
Eduardo Stranz
Consultor da CNM

Para os Municípios,
foram mantidos os
recursos do FPM nos
patamares de 2019,
por quatro meses

Ao longo destas edições do Monitor, sempre apresentamos temas atuais,
tentando informar nossos leitores sobre
as questões em discussão no Congresso
Nacional, junto ao Governo Federal, como
também a atuação da CNM em relação
às finanças municipais e seus possíveis
impactos nos Municípios.
Vivenciamos neste momento algo
completamente novo, uma pandemia que
trouxe uma mudança de toda a nossa
forma de viver em sociedade. A doença
COVID-19 é bastante letal, e o isolamento
social, até que se descubra uma vacina, é
a melhor solução segundo os especialistas em saúde. Todo o mundo está parado
ou parando, e cabe aos governos promoverem planos de contingência e de recuperação econômica e defesa das pessoas
mais vulneráveis neste momento.
As maiores economias do mundo
prepararam planos ousados. Quase todos
os países da Europa elaboraram medidas de mitigação dos problemas sociais
e econômicos da pandemia, e os Estados
Unidos lançaram um aporte emergencial
de 10% do seu PIB, perto de US$ 2 trilhões,
para apoiar sua população e suas empresas. Na América Latina, vários países
anunciaram planos de combate ao vírus e
de retomada das atividades econômicas.
No Brasil, o Governo Federal também anunciou uma série de atitudes para
mitigar os efeitos da pandemia e do isolamento social. O Ministério da Economia
fez uma série de ações e liberações de recursos financeiros para pessoas, empresas e Estados e Municípios para atender
às demandas sociais, o Congresso está
votando matérias de interesse com muita rapidez, e os governadores e prefeitos,

dentro de sua autonomia, estão tomando
atitudes importantes.
Para os Municípios houve a manutenção dos recursos do FPM nos patamares de 2019, por quatro meses. A forma
é bastante simples. Verifica-se o valor do
FPM do mês e se confronta com o mesmo mês do ano passado: se houver queda
o Governo Federal fará um repasse desta
diferença até o 15º dia útil do mês subsequente. Esse mecanismo será importante
para quase a totalidade dos municípios no
Brasil, que tem no FPM uma parcela significativa de suas receitas.
Além disso, o Congresso aprovou
o uso dos saldos das contas antigas da
Saúde para as ações da COVID-19, a
distribuição dos gêneros alimentícios da
merenda escolar para os alunos, e muitas outras pautas encontram-se em discussão como a suspensão do pagamento
da contribuição patronal da Previdência e
da dívida previdenciária, a suspensão dos
precatórios e a recomposição dos recursos de ICMS e ISS, além de outras em que
esperamos ter êxito em breve.
Apesar de todas as dificuldades e
este momento bastante turbulento de
nossas vidas, a entidade e o conjunto
dos gestores municipais estão atuando
diariamente para melhorar as condições
de vida da população de cada uma das
cidades do Brasil. Há uma luz no fim do
túnel, sim, mas temos que atuar unidos,
e convido a todos para acompanhar diariamente o site da CNM e os de suas entidades estaduais e microrregionais para
saber o andamento de todas essas pautas, o que foi aprovado e o que segue em
discussão.
Município Forte – Brasil Forte!
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Confira as informações
- e os pontos de
atenção - resumidas
para os gestores
municipais pela Área
Parlamentar da CNM:

CONHEÇA NOSSO OBSERVATÓRIO POLÍTICO.
Esta plataforma, desenvolvida pela
CNM, vai preencher uma lacuna no levantamento e no acompanhamento da atuação dos parlamentares no que se refere à
causa municipalista.
Trata-se de um levantamento que
avalia o voto dos deputados e senadores
em matérias de interesse da sociedade e
dos Municípios em particular. O Observatório Político fornecerá aos prefeitos informações seguras sobre as proposições

mais relevantes e polêmicas desta legislatura para a gestão municipal.
Os temas selecionados levaram em
consideração o impacto sobre os Municípios e as relações federativas por ocasião
da apreciação no Congresso. São, portanto, projetos que tratam de políticas públicas, tanto de caráter regulatório quanto
redistributivo, que afetam direitos e interesses dos gestores municipais e, naturalmente, dos munícipes.

http://www.politico.cnm.org.br/

ACOMPANHAMENTO DE PROPOSIÇÕES:
PEC 10/2020

PLP 149/2019

Orçamento extraordinário para
enfrentamento ao novo Coronavírus

Recomposição do ICMS e ISS

Justificativa: A presente matéria busca
separar os gastos do orçamento para
dar condições e agilidade para execução das medidas emergenciais, devido
ao estado de calamidade gerado pelo
coronavírus. Além disso cria um Comitê de Gestão de Crise, onde a CNM tem
direito a indicação de representantes
municipais da fazenda e da assistência
social para composição do comitê.
Mais informações:
http://www.politico.cnm.org.br/pagina/
votacao/236

Justificativa: O projeto busca a reposição do ISS e ICMS, além da suspensão
de exigências e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e de requisitos do
Sistema Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias (Cauc).
As medidas são tomadas buscando
garantir recursos os gestores municipais no período de estado de
calamidade causado pela epidemia do
coronavírus.
Mais informações:
http://www.politico.cnm.org.br/pagina/
votacao/237
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Conteúdo Exclusivo
OS MUNICÍPIOS E OS ODS
MANDALA ODS

Os municípios, os gestores locais e
seus cidadãos são vistos cada vez mais
como protagonistas dos processos de
cooperação internacional que levam a decisões e impactos nas políticas públicas.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que estabeleceu os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é um dos grandes compromissos assumidos pelos países do mundo
com o objetivo de melhorar a qualidade de
vida da população e traçar um plano de
ação mundial para dar resposta aos grandes problemas enfrentados em todas as
cidades.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) dispõe de uma ferramenta
importante para apoiar os gestores municipais na identificação dos indicadores
municipais relacionados aos 17 Objetivos
e as 169 metas: a Mandala ODS.

IMPORTANTE SABER
A Mandala ODS é composta por dados oficiais,
com isso a alimentação da ferramenta depende da atualização destes dados pelas devidas
fontes. Além disso, o agrupamento dos 5.568
municípios e o Distrito Federal nos 6 grupos
foi realizado de acordo com alguns índices.
Acesse o site oficial para saber como ocorre o
processo de coleta de dados e funcionamento

MONITOR - 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.

Criada em 2016, a Mandala ODS é
uma ferramenta de diagnóstico, monitoramento e avaliação dos Municípios brasileiros. Desenhada no formato de um
alvo, a ferramenta mostra os 28 indicadores em 4 dimensões (institucional, econômica, social e ambiental) e 3 cores, como
mostra a imagem:
Os dados são atualizados possibilitando ao gestor analisar a evolução dos
indicadores e dos ODS relacionados, além
de simular as metas a serem alcançadas
e gerar relatórios com as informações.
O objetivo da ferramenta é possibilitar aos gestores diagnosticarem a situação de seu município, definir as áreas
prioritárias para a elaboração de políticas
públicas, acompanhar os avanços e avaliar a efetividade das ações e iniciativas
realizadas.

Conheça esta e outras ferramentas
disponibilizadas pela CNM para apoiar o
processo de tomada de decisão e monitoramento das políticas implementadas em
seu Municípios. Para saber mais sobre os
ODS e a Mandala, acesse o site da CNM
sobre o assunto: ods.cnm.org.br
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