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RESUMO 

 

A gestão fiscal de qualquer ente federativo, seja ele a União ou os governos subnacionais, é 

essencial para que se possa mantê-los em desenvolvimento, com a receita alinhada à 

necessidade de investimentos e com as esperadas benfeitorias à sociedade. No Brasil, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), considerada a mais importante ferramenta de regulação das 

contas públicas, instituiu metas, condições e limites para gestão das despesas e receitas, 

obrigando os agentes públicos a assumirem compromissos relacionados a arrecadação, bem 

como com a alocação de recursos públicos. Utilizando-se como estudo de caso o município 

paulista de Cruzeiro e buscando atender ao objetivo geral desta pesquisa – buscar alternativas 

para o seu reequilíbrio financeiro e aprimoramento de sua gestão pública – este trabalho 

realizou um diagnóstico sobre os orçamentos realizados durante o quadriênio 2012-2016, 

além de uma análise de todo arcabouço jurídico incidente à aspectos orçamentários, 

tributários e de planejamento. Por fim, apresenta-se em caráter de recomendações diretrizes 

para o desenvolvimento de ações que visam principalmente a atualização do sistema de 

tributação municipal e a eficiência na recuperação de estoque da dívida ativa, bem como a 

implantação de um projeto de Gestão de Projetos e Captação de Recursos Públicos. 

 

Palavras-chave: Finanças Públicas; Gestão Fiscal Municipal; Reequilíbrio Fiscal em 

Municípios; Receita Municipal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

By adjusting the expected revenue to macth the public expenditure needed to cover for social 

demands, financial management is essencial to push forward the development of all levels of 

federated units, may it be the national top-tier administration or local governments. In Brazil, 

the Fiscal Responsability Law (LRF) is considered to be the most important public accounting 

regulation tool, for it has established goals, requirements and limitations to public 

management of expenditure and revenues. The law stipulates that public agents are bound to 

tax collection and budget allocation liabilities. The present work analyses the case study of 

Cruzeiro, a city from the state of Sao Paulo, with a view to exploring alternatives for its 

financial adjustment and to improving its municipal financial management. The work 

investigated all the budgets of the period comprised from 2012 to 2016 besides reviewing the 

legal apparatus related to budget, tax and planning aspects. Finally, the work proposes 

recommendations to guide the implementation of measures aimed at bringing the municipal 

tax policy up to date and fostering efficiency in the active debt recovery and also to encourage 

to put in place a Project Management and Fund Raising plan. 

 

Keywords: Public Finance; Municipal Fiscal Management; Municipal Fiscal Adjustement; 

Municipal Revenues. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este documento foi elaborado como Trabalho de Conclusão de Curso, requisito parcial 

obrigatório para conclusão e recebimento do título do Mestrado Profissional em Gestão e 

Políticas Públicas. O desenvolvimento desta pesquisa partiu do interesse, da oportunidade e 

desafio de aprimorar e contribuir com o tema da gestão fiscal municipal.  

Será possível notar a crença dos autores de que o orçamento público, bem como a sua 

gestão, são peças fundamentais e centrais para o sucesso de uma administração. Ainda que os 

governos tenham outras funções que se equiparam em importância, a gestão fiscal é crucial 

para a provisão dos serviços públicos, implementação de políticas públicas e manutenção de 

outras funções. Este é, portanto, um dos motivos que reforçam a importância de seu bom 

gerenciamento. A Prefeitura do Municipal de Cruzeiro - SP, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável e Turismo, na figura do Sr. Emerson Goulart, propôs o estudo 

da situação fiscal vigente, em maio de 2017. 

Vale ressaltar que Política Fiscal é definida como as ações governamentais para 

“arrecadar receitas e realizar despesas com a finalidade de cumprir as funções de estabilização 

econômica, redistribuição de renda e alocação de recursos”. Seus objetivos gerais estão 

relacionados à geração de empregos, aumento de investimentos públicos e ampliação da 

seguridade nacional para a redução da pobreza e da desigualdade. Conclusivamente, seus 

resultados englobam mensuração da qualidade do gasto público assim como os impactos no 

bem-estar social, principalmente no âmbito municipal (TESOURO NACIONAL, 2017). 

A proposta foi centrada em promover alternativas e contribuições práticas, ou seja, 

ações a serem implementadas, a fim de contribuir com a regularização da situação de 

desequilíbrio, na qual acredita-se que a municipalidade se encontre. Em um primeiro 

momento, constatou-se grande preocupação da nova equipe de gestão, empossada desde 

janeiro de 2017, com as finanças do município. É importante ressaltar que o município 

reportou a existência de um decreto de calamidade financeira, apontando existir despesas em 

valores superiores a receita disponível; obstáculos que, podem impedir a implantação da 

agenda governamental municipal eleita, como também ameaçar a provisão e manutenção de 

serviços públicos básicos. 

 Tal situação-problema foi fundamentada em entrevistas qualitativas. Entre os 

agravantes, citamos: a cassação da prefeita empossada anteriormente, o cancelamento das 

certidões municipais, o bloqueio de recursos públicos por ações judiciais, como também a 

publicação do Decreto nº 480 de 1 de dezembro de 2016 sobre Calamidade Financeira (vide 
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Anexo 1), fato que reverberou negativamente, principalmente, na percepção popular sobre a 

situação de Cruzeiro.  

Como é de conhecimento, a habilitação de um município, para receber verbas 

(transferências voluntárias) provenientes dos governos estadual e federal, depende da 

apresentação de documentos que comprovam a sua regularidade fiscal e financeira, sendo a 

Certidão Negativa de Débito uma delas. As certidões atestam a capacidade da prefeitura em 

administrar os repasses transferidos para os cofres públicos à medida que os mesmos devem 

ser alocados nas rubricas específicas. Outras maneiras de bloqueios de recursos ocorrem por 

ações judiciais podendo ser de cunho trabalhista e de seguridade social, por exemplo. Dentre 

as situações de agravamento citadas, a falta de pagamento de empréstimos realizados com 

outros órgãos e instituições, como a Caixa Econômica Federal, também chamou atenção, pois 

apesar de contingenciado no orçamento, os valores não eram efetivamente pagos.  

Por fim, como dito anteriormente, a promulgação do Decreto de Calamidade 

Financeira resultou em má publicidade. O documento disposto criou mais instabilidade e 

incertezas, do que ações efetivas e segurança, tendo em vista que não é reconhecido como 

ferramenta legal, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo. 

Ainda que os obstáculos e agravantes situacionais tenham sido expostos nas 

entrevistas e reuniões realizadas com os representantes da prefeitura, não seria possível 

discernir com exatidão o(s) ponto(s) crucial(is) para atenção. Sendo assim, a gestão fiscal 

municipal de Cruzeiro foi particionada, neste estudo, em: receitas e despesas. A este grupo, a 

tarefa designada, foi a de investigar o desequilíbrio fiscal com foco nos aspectos inerentes a 

arrecadação da administração local cruzeirense.  

Por esta razão, o Termo de Referência (vide Anexo 2) estabelecido junto à prefeitura 

de Cruzeiro – SP e as entrevistas (vide Anexo 3), desenvolvidos no início dos trabalhos, 

contemplam a participação de outros integrantes e, complementarmente, tem objetivo de 

contemplar a dimensão relativa aos gastos públicos. 

Em relação à estruturação utilizada para cumprimento dos objetivos, o trabalho está 

dividido em dez partes que, resumidamente, propõem:  

(1ª) Introduzir a questão. 

(2ª) Contextualizar o tema fiscal dentro da estrutura pública brasileira, permeando as questões 

entre governos através da opinião de teóricos referenciados;  

(3ª) Aprofundar os conceitos de gestão fiscal, trazendo um panorama do sistema tributário 

brasileiro desde 1981, com direcionamento e foco nas competências municipais;  
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(4ª) Listar os instrumentos jurídicos de planejamento, apontando a importância dos mesmos 

na gestão fiscal municipal e incluindo um destaque para a Lei de Responsabilidade Fiscal;  

(5ª) Trazer informações sobre “O município de Cruzeiro”, gerais e específicas, incluindo: (a) 

descrição da metodologia de análise utilizada; (b) contextualização das características gerais; 

(c) relato sobre a estrutura disponível para administração; (d) dados referentes aos anos de 

2014, 2015 e 2016 e comparação com clusters, a respeito da arrecadação, das despesas e da 

provisão e qualidade de alguns serviços públicos; 

(6ª) Diagnosticar e analisar os orçamentos realizados entre os anos de 2012 a 2016 (última 

gestão) e, o aparato legal relativo às questões orçamentárias, de planejamento e tributárias; 

(7ª) Apresentar propostas de ação, com diretrizes e estabelecimento de ordem de relevância, 

conforme estabelecido no Termo de Referência. 

(8ª) Concluir acerca da situação fiscal, pontualmente, em relação a dimensão da arrecadação; 

(9ª) Referenciar todos os autores e os conteúdos que foram utilizados para elaboração e 

desenvolvimento do trabalho. 

(10ª) Apresentar os anexos. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Os governos podem ser organizados em sistemas político-constitucionais de três tipos: 

unitários, federais e confederados. Os governos unitários não possuem unidades estaduais ou 

municipais que exercem poderes constitucionais, em oposição a este modelo, os governos 

confederados apresentam as esferas de governo subnacionais com certo nível de proeminência 

em relação ao governo central, ou seja, “os membros são politicamente mais fortes que o 

governo central”. Assim sendo, as federações apresentam maior grau de unificação, com 

preponderância do governo central, e poucas atribuições para as esferas subnacionais 

(MENDES, 2004).  

O Brasil é uma federação composta pela (1) União dotada de competências privativas 

relacionadas à soberania e integração nacional; (2) Estados/Distrito Federal com 

competências chamadas residuais; além de (3) municípios responsáveis por atividades 

relacionadas a serviços públicos prestados localmente (MENDES, 2004). 

O federalismo brasileiro carrega consigo, pelo menos, duas características teóricas 

importantes: o estímulo da concorrência entre os governos locais e a cooperação entre os 

níveis de governo. A primeira, descrita por Tiebout, é explicada por Mendes (2004) como a 

importância da descentralização para a inovação, já que os governos locais, com certo grau de 

discricionariedade, podem inovar e, assim, estimulam a melhoria através da concorrência. 

Complementarmente, Mendes explana sobre a teoria de Oates, que considera o federalismo, 

principalmente em relação às competências fiscais, um bom ponto entre administrações 

públicas centralizadas e as amplamente descentralizadas.  

Em complementação a Mendes, Afonso et al. (2013) pontua que a condição de 

autonomia e visibilidade dos municípios, ou seja, o fato que estes entes podem legislar sobre 

tributos, arrecadá-los, planejar e executar orçamento sem o aval de instâncias superiores, e 

também, contratar servidores, fixar salários, por exemplo, são atribuições dos governos locais 

particulares do Brasil.  

A importância dos municípios no sistema político-constitucional brasileiro é 

evidenciada a partir da análise da tributação e sua distribuição e, também da repartição das 

cotas-parte. Afonso et al. (2013), continua sua explicação sobre a importância dos municípios 

a partir de evidências relacionadas a porcentagens de arrecadação direta: 
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Quando se atenta para a divisão, na arrecadação direta, a União concentra 

aproximadamente dois terços, enquanto os municípios só arrecadam 7%. Apesar 

disso, depois das transferências condicionais obrigatórias, como fundo de 

participação e contrapartes, isto é, tudo o que um governo é obrigado a repassar para 

outro, os municípios sobem de 7% para 19%. Os estados, que arrecadam 27%, só 

ficam com 25%. Na realidade, não é apenas a União que perde participação, mas 

também os estados.  

O autor afirma que a federação brasileira tem passado por um processo de 

municipalização. Além da repartição da arrecadação direta, as prefeituras têm se beneficiado 

da elevação das cotas-parte federais e estaduais repassadas e da criação de fundos e 

convênios, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e os de assistência à saúde. 

Resumidamente, além do percentual repassado, as relações intergovernamentais mudaram, 

uma vez que há uma tendência de aumento das transferências do governo federal diretamente 

para os municípios. 

As mudanças dos últimos anos não são restritas a distribuição e alocação dos recursos 

públicos. Apesar de, as competências municipais permanecerem desde a constituinte, as 

obrigações municipais em relação à prestação de serviços públicos estão em expansão desde 

meados de 1990. Para Arretche (2002), as mudanças na distribuição e provisão de serviços 

públicos ocorrida no Governo Fernando Henrique Cardoso quando, por exemplo, a totalidade 

dos serviços de atenção básica à saúde e as matrículas do ensino fundamental, passaram para 

a responsabilidade dos municípios. Ainda segundo a autora “essas mudanças implicam 

expressiva transferência de funções de gestão para os municípios”. 

Assim pode-se verificar a importância da manutenção do equilíbrio fiscal nas 

administrações municipais, uma vez que os recursos aplicados por estas gestões são 

fundamentais para a provisão dos serviços públicos que garantem e promovem o bem-estar 

social.  

Contudo, a evolução do processo que culminou em maior autonomia para as 

administrações municipais não foi acompanhada da melhoria das capacidades institucionais 

instaladas em pequenos e médios municípios. 
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3 GESTÃO FISCAL  

 

Aprofundando o explicado anteriormente, as finanças públicas brasileiras têm passado 

por mudanças, principalmente, como resultado da organização de uma estrutura que relaciona 

os três níveis de governos, o federalismo. O Brasil como uma federação é configurado por 

aspectos de descentralização política, administrativa e fiscal. A descentralização fiscal e as 

competências encaradas pelos municípios são foco deste trabalho. Sendo assim, 

aprofundaremos a discussão no que tange ao “conjunto de providências constitucionais, legais 

e administrativas” instituídas para financiar a provisão de serviços, órgãos e políticas públicas 

municipais, ou seja, ações direcionadas a arrecadação de recursos. 

Através de definições e medidas de orçamentos e finanças contidas em normas, o 

poder público brasileiro contribui para o controle legal e institucional da gestão fiscal pública. 

Uma vez que a compreensão técnica e conceitual de finanças públicas é fundamental para a 

análise da situação-problema identificada, este capítulo tem como objetivo realizar uma 

análise geral e introdutória da evolução das finanças públicas brasileiras municipais, buscando 

o direcionamento para a compreensão das questões que envolvem as receitas orçamentárias 

municipais. 

 

3.1 Panorama da política fiscal brasileira 

Para o retrato exposto adiante, usou-se as obras de finanças de Giambiagi & Além 

(2011), Da Silva (2001) e Khair & Vignoli (2001), detalhadas no referencial bibliográfico e 

pontuadas eventualmente no texto, ainda que usada em todo o conteúdo deste capítulo. 

Através da política fiscal, busca-se o uso equilibrado e responsável dos recursos 

públicos nas finalidades de estabilidade e crescimento econômico do país, com a diminuição 

da dívida líquida como percentual do Produto Interno Bruto – PIB (TESOURO NACIONAL, 

2017). A política fiscal brasileira é composta pela política tributária e orçamentária - das 

receitas e despesas, respectivamente.   

Desde 1891, o sistema tributário brasileiro organiza as fontes tributárias subdividindo-

as conforme as competências: dos estados como os impostos dos temas relativos à exportação 

e propriedade, as taxas de correios; dos municípios, os recursos provenientes das atividades 

profissionais e industriais; e da União, com os temas relativos à importação, navios e taxas de 

correios federais. Até a Constituição de 1934 a importação apresentava como sua principal 

fonte de receita pública para a União, a exportação para os estados e as arrecadações 
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provenientes das profissões e indústrias para os municípios. A partir de 1934, entre as 

alterações legais teve-se a autonomia municipal para a instituição de novos impostos.  

Com a Constituição de 1937 houve a perda dos impostos sobre a propriedade rural dos 

municípios para o estado, este último que acumulava na época 30% de suas receitas com 

procedência dos impostos sobre vendas e consignações e 4% com exportações. Já em 1946, a 

Constituição aumenta a receita municipal incluindo novos impostos e um sistema de 

transferência dos outros níveis de governo. Direcionando as principais fontes de arrecadação 

de impostos sobre o consumo para a União, sobre as vendas e consignações para os estados, e 

sobre as indústrias e profissões para os municípios - em 1960, este último imposto chegou a 

representar 45% do montante da receita no seu nível.   

Buscando melhorar a capacidade alocativa dos tributos, ou seja, distribuir para 

direcionar os recursos adequadamente aos tipos de serviços públicos, e trazer centralização 

entre outros aspectos, a reformulação do sistema tributário de 1960 trouxe a seguinte 

subdivisão tributária referente às receitas: (i) impostos sobre comércio e exterior; (ii) impostos 

sobre o patrimônio e a renda; (iii) impostos sobre a produção e a circulação; (iv) impostos 

únicos; e adicionalmente, (v) receitas extraorçamentárias. Destes, apenas o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), do grupo de impostos sobre o patrimônio e a renda, era recolhido 

diretamente pelos municípios, ainda que às receitas totais dos municípios somavam-se 

recursos por transferências tanto estaduais quanto federais.  

A orientação do processo era no sentido de suprir os estados e municípios de 

recursos suficientes para que pudessem desempenhar suas funções sem prejudicar o 

processo de crescimento. (GIAMBIAGI & ALÉM, 2011, p. 250) 

Neste momento os municípios passam a contar com a participação em diversos 

impostos através dos fundos de participação e das partilhas de impostos únicos. Constata-se a 

criação dos Fundos de Participação dos Municípios (FPM) e, também o Fundo de 

Participação dos Estados (FPE). Giambiagi & Além (2011, p. 250) argumentam que esses 

fundos foram criados para “compensar a perda de capacidade tributária das esferas 

subnacionais resultantes da reforma”.  

Nos anos adiante desta reforma de 1960, ressalta-se o posicionamento de centralização 

da arrecadação na União para então proceder transferências, e as amplas e constantes isenções 

e incentivos, que envolviam o Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), por exemplo. Vale 

ressaltar que os últimos fatos apontados acarretaram prejuízos nas receitas da época. 

Até 1960 a carga tributária brasileira atingiu, aproximadamente, 18% do PIB. A 

reforma de 1980 concedeu ao poder público números que representam 25% do PIB brasileiro 



21 

da época, ainda que seja reflexo de um sistema tributário que deixou a desejar quanto a falta 

de equidade e ao alto grau de centralização, o governo preocupou-se em manter o nível de 

arrecadação, conforme entende-se de Giambiagi & Além (2011, p. 253).   

Após 1990, entre os aspectos relevantes a respeito da evolução da distribuição dos 

tributos na arrecadação, constata-se aumento da participação dos tributos de bens e serviços e 

diminuição dos de patrimônio e renda, no montante geral federal. A reforma tributária de 

1988 demonstrou aumento da arrecadação em tributos que não compunham as transferências 

para estados e municípios das receitas das contribuições, representando uma forte 

centralização do sistema, ainda que concedesse mais autonomia fiscal para os estados e 

municípios, os quais ganharam competências para fixar alíquotas, por exemplo.   

Em relação ao PIB, a carga tributária bruta cresceu partindo de 1990 até 2015 

praticamente em um crescente de 23,66% até 32,66%, conforme complementa-se através de 

dados disponíveis da Receita Federal. Avaliando as percentagens da receita tributária em 

relação ao PIB estas foram em 1990 de 10,07% sendo o Imposto de Renda (IR) e COFINS os 

mais representativos
1
 no montante arrecadado pela União, com 3,75% e 6,10%, 

respectivamente; para em 2015, alcançar 22,29%, concedendo destaque para Previdência 

Social e, dos Programa Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PIS/PASEP), cada um com 5,43% e 4,28%; sendo o próximo com 3,55% do Imposto 

de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme a partir de 2006 pode ser explicitada pelo 

Gráfico 01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ano qual não inclui a receita previdenciária do INSS. Fonte Secretaria da Receita Federal.  



22 

Gráfico 1 - Evolução da carga tributária no Brasil – 2006 a 2015 (com e sem parcelamentos) 

 
Fonte: Relatório “Carga Tributária no Brasil – 2105” da Receita Federal. Gráfico da Evolução da Carga 

Tributária no Brasil - 2006 a 2015
2
.  

 

Através da série histórica de distribuição, mais recente de 2006 a 2015, por ente 

federativo pode-se observar uma leve e contínua redução da participação da união na 

arrecadação total, dando esse espaço aos municípios, que chegaram a 6,37% do PIB, 

conforme Tabela 01.  

 

Tabela 1 - Evolução da participação dos entes federativos na arrecadação total de 2006 a 

2015. 

Fonte: Relatório “Carga Tributária no Brasil – 2105” da Receita Federal. Série Histórica - Evolução da 

Participação dos Entes Federativos na Arrecadação Total - 2006 a 2015.  
 

Em suma, atualmente, quanto à relevância na distribuição da receita entre as instâncias 

do governo brasileiro reitera-se: para a União, os impostos sobre a renda, comércio exterior e 

outros específicos; para os estados os impostos sobre o consumo e circulação de bens; e para 

os municípios os impostos sobre a propriedade e impostos sobre serviços, como pode-se 

observar pela Tabela 02.  

 

                                                 
2
 Gráfico 1 e Tabelas 1 e 2 foram retirados do relatório de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal. 

Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-

estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf. Acesso 08.2017. 
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Tabela 2 - Receita tributária por ente federativo 2014 e 2015. 

 
Fonte: Relatório “Carga Tributária no Brasil – 2015” da Receita Federal. Principais Valores em Pontos 

Percentuais do PIB. 

 

Em relação aos impostos brasileiros que compõem a receita, definem-se em os que são 

recolhidos diretamente pela União: o Imposto de Importação (II), Imposto de Exportação (IE),  

o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre 

Operações Financeiras  (IOF), o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural  (ITR) e, por 

fim, o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF); pelos Estados e o Distrito Federal: Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Imposto sobre a 

propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a Transmissão Causa-mortis e 

Doação (ITCMD); e pelos Municípios: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto 

sobre Transmissão de Bens e Imóveis InterVivos (ITBI) e Imposto sobre Serviço de Qualquer 

Natureza (ISS).  

O imposto arrecadado diretamente compõe o resultado bruto tributário da receita, no 

entanto após as transferências detém-se da composição líquida para uso. Assim, adianta-se 

que o montante relativo às receitas municipais são resultado de ingressos diferentes no 

orçamento, Giambiagi & Além (2011) evidenciam uma das questões relativas a este, relevante 

para entendimento das posturas públicas relativas à gestão fiscal em um município:  
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(...) a clara preferência dos governos subnacionais por recursos transferidos ante a 

sua obtenção mediante esforço tributário próprio resultou, em face da omissão do 

governo federal no processo de concepção do novo sistema tributário, no excessivo 

aumento das transferências. (GIAMBIAGI & ALÉM, 2011, p. 259). 

Ao longo das décadas de 80 e 90, o Brasil passou por um processo crescente de 

inflação. Conforme exposto em Vignoli (2002), tal processo foi estabilizado através do Plano 

Real, que trouxe a implementação da Política Fiscal em 1993, com a finalidade de promover o 

ajuste das contas públicas, cujos desequilíbrios eram provenientes principalmente do cenário 

da época. A conclusão do autor vai no sentido: “esse importante ajuste foi conseguido tanto 

pelo aumento da Receita Pública como também por cortes drásticos da despesa”. O uso de 

medidas como o estabelecimento de impostos provisórios e, cortes na proposta orçamentária 

do ano subsequente, permitiram equilibrar o orçamento operacional. Situação que explicitou 

superávit primário e operacional associados valores reduzidos de dívida liquida total e 

mobiliária, nas contas do governo. No entanto, o déficit público voltou a crescer logo em 

seguida, visto manobras da política monetária e cambial.  

É deste cenário, de ajuste fiscal, e impulsionado pelo movimento da Nova Gestão 

Pública, a partir da Reforma Gerencial que nasce o projeto para a criação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF)
3
. Este marco regulatório fiscal fora instituído após a criação de 

três outros importantes instrumentos de planejamento e orçamento advindos da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), os quais demonstram-se fortemente relacionadas entre si 

(Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei de Orçamento Anual – 

LOA).  

Aprovada em 2000, a LRF foi estruturada em fundamentos de planejamento (das ações 

de governo e execução orçamentária) e regulação (através de relatórios, fiscalização e 

transparência) que buscam resultados prudentes com as finanças públicas, impondo 

Planejamento e Controle das Contas Públicas (VIGNOLI, 2002), como também 

responsabilidade futura, como expõe o mesmo autor: 

É uma Lei que determina regras severas ao grau de endividamento, impedindo que o 

governante, ao final do seu mandato, comprometa o mandato de seu sucessor, 

introduzindo alterações importantes no processo de prestação de contas e limitando 

gastos que, via de regra, tem praticamente comprometido a realização da gestão 

pública. (VIGNOLI, 2002, p. 13).  

  

                                                 
3
 A LRF será abordada de forma mais aprofundada na subseção 4.4 deste presente trabalho. 
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3.2 Gestão fiscal municipal 

O equilíbrio financeiro de um município segundo Khair & Vignoli (2001, p.13), 

representa a racionalização dos temas fiscais de um município, e melhorar o seu desempenho 

a fim de que se tenha mais recursos arrecadados é fundamental em resposta às cobranças junto 

a administrações municipais, o que “não se trata simplesmente de propor aumento de 

tributos”. Ainda segundo o Tesouro: 

A receita e a despesa orçamentárias assumem, na Administração Pública, 

fundamental importância, pois representam o montante que o Estado se apropria da 

sociedade por intermédio da tributação e a sua contrapartida aos cidadãos por meio 

da geração de bens e serviços. (TESOURO NACIONAL, 2014, p. 37) 

Os temas fiscais públicos resumem-se em dimensões gerais de receitas e despesas. A 

receita orçamentária é um instrumento de planejamento composto por previsões de ingressos, 

denominadas receitas, e de aplicações de recursos em um período de tempo, cuja arrecadação 

depende de autorização legislativa. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público desenvolvido pelo Tesouro Nacional, são nomeadas públicas, apenas as receitas 

orçamentárias - conceito sustentado segundo o artigo 35 da Lei nº 4.320/1964, Art. 35 

“Pertencem ao exercício financeiro: I - as receitas nele arrecadadas e, II - as despesas nele 

legalmente empenhadas. ” 

Em geral, os municípios brasileiros custeiam todas as suas despesas (demandas sociais, 

econômicas e de infraestrutura) através de receitas próprias ou por via de transferência de 

impostos estaduais e federais, conforme referenda a Constituição Federal de 1988
4
. 

Para o cumprimento de importantes papéis por parte dos governos subnacionais, 

especialmente relacionados à implementação das políticas públicas e para garantia de direitos, 

os recursos necessários para sustentar a sua estrutura e garantir a efetividade dessas políticas 

devem ser assegurados. 

Sendo assim, o Estado, na figura dos municípios, institui, cobra e arrecada os tributos 

da sociedade, direcionando-os através do gasto público previsto na legislação orçamentária. 

Vê-se, portanto, que a política fiscal – tributos e gastos públicos – determina essencialmente 

como o governo interfere na vida dos cidadãos, das empresas, dos empreendedores, em suma, 

da sociedade como um todo. Estimular o desenvolvimento, gerar emprego e renda e favorecer 

a equidade social são alguns dos objetivos que se pode alcançar também por meio de uma 

política fiscal. 

                                                 
4
 Para a capacidade de tributar conferida aos municípios, ver artigo 156 da referida Carta Magna. No que tange à 

União e aos Estados em transferir recursos aos municípios, ver artigos 157 à 162 do mesmo Documento 

Constitucional. 
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Vale lembrar que, quando a questão é política fiscal, obrigatoriamente devemos levar 

em consideração um de seus principais componentes, o sistema tributário. Como relatam 

Afonso et al. (2013), a estrutura de um sistema tributário não é somente constituída pelo lado 

da receita, mas também, pelo lado do gasto público. Este se forma a partir do levantamento de 

quais tributos serão necessários para se satisfazer as demandas populares.  

Dessa forma, deve-se esclarecer que gastos públicos são aqueles direcionados ao 

custeio de serviços públicos (individuais ou coletivos), obras públicas, pagamento de juros, 

exercício do poder de polícia, política econômica, funcionamento da máquina pública, entre 

outros aspectos.  

 

3.3 Gestão da receita municipal 

Referente aos atos que reúnem arrecadação e renúncia das receitas, encontra-se 

diversos artigos tanto na Constituição Federal, Estadual quanto na LRF, entre outros em mais 

legislações como as municipais. Nos últimos anos, principalmente após a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, verifica-se a necessidade de considerável o controle da receita, 

relevância assim como já dada para gastos no passado. Considera o TCE-RJ que “a LRF alçou 

a receita ao mesmo patamar de importância da despesa”, o que estabelece a efetiva 

arrecadação essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. O órgão, segue ainda a defesa de 

que o gestor municipal com uma gestão tributária eficiente e responsável, aumenta a receita 

própria, reduzindo a dependência de repasses federais e estaduais e aponta conferir melhores 

serviços à população, resultados fiscais e diminuindo o endividamento. (TCE-RJ, 2012) 

De forma negativa, a arrecadação também pode ser impactada quando de não 

cobranças da dívida ativa, o qual já representa a falta do recurso previsto, assim como a 

intenção oportuna da prática de inadimplência visto a impunidade. Para o contribuinte, a 

eficiência desta gestão assegura justiça fiscal, equidade e respeito. 

 

3.3.1 Tributos 

Primeiramente é importante estabelecer qual o conceito de tributo, bem como quais 

são as principais espécies tributárias e suas respectivas características. Os tributos, de acordo 

com Schoueri (2011), na maioria das vezes, são classificados de acordo com três princípios:  

a) Do Benefício: trata-se dos tributos cujo benefício originado do pagamento é 

sentido, por uma pessoa jurídica, de forma imediata e direta; 

b) Da Capacidade de Pagamento: o cálculo de tributos é elaborado a partir da 

capacidade de pagamento de uma determinada pessoa jurídica.; 
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c) Da Solidariedade: o custeio dos serviços públicos deve ser rateado por todos os 

membros de um mesmo grupo social, mesmo que alguns deles não sejam diretamente 

beneficiados. 

De acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN), os tributos 

correspondem a toda prestação pecuniária compulsória, que é exigida em moeda, e ao mesmo 

tempo não constitui sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade 

administrativa vinculada. Por isso, os tributos são diferentes de outros ingressos obtidos pelo 

Estado, pois se diferenciam de valores recebidos provenientes de atos ilícitos e pela razão de 

exploração do patrimônio estatal, pois o seu recolhimento é coercitivo. A legislação brasileira 

prevê cinco tipologias de tributos, sendo: (a) impostos, (b) taxas, (c) contribuição de melhoria, 

(d) empréstimos compulsórios e (e) contribuições sociais. 

De acordo com o Art. 16 do CTN, (a) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador
5
 uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte. Portanto, podemos entender como conceito de Imposto a modalidade de tributo 

que possui como fato gerador uma situação não relacionada a uma atividade estatal e, sendo 

dessa forma, não há exigência de qualquer contraprestação do Estado. 

Os impostos, por determinação da Constituição Federal de 1988, não devem ter suas 

receitas vinculadas a um órgão específico, despesa ou fundo
6
, como também não devem ter 

um destino prévio. 

As (b) taxas são outra espécie tributária presente no sistema tributário nacional. As 

competências relativas a estas são atribuídas, de acordo com o Art. 145, II da Constituição 

Federal de 1988, à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Pode haver “taxas, em 

razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição”
7
 

(BRASIL, 2016). O CTN ainda menciona que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato 

gerador idêntico aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das 

empresas. 

                                                 
5
 Segundo o CTN, o fato gerador é o elemento concreto que, ao ocorrer, torna obrigatória a ação tributária.  

6
 Esta previsão encontra-se no Art. 167, IV, o qual também relata que deverão ser  ressalvadas a repartição do 

produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as 

ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de 

atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, § 2º, 212 e 37, 

XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, 

bem como o disposto no § 4º do artigo em questão.  

 
7
 Conceito especificado pelo Código Nacional Tributário 
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Portanto, a fim de simplificar, podemos afirmar o conceito de taxa como: a 

modalidade de tributo que tem por fato gerador uma situação diretamente vinculada a uma 

atividade estatal. Há dois tipos de taxas previstos em nosso ordenamento jurídico: Taxa de 

Polícia, conforme disposto no Art. 78 do CTN e a Taxa de Serviço, de acordo com a previsão 

do Art. 145, II da Constituição Federal de 1988. 

A terceira espécie tributária, conceituada no Art. 81 do CTN, é a (c) contribuição de 

melhoria. Este tributo, poderá ser instituído e cobrado quando o Estado realizar uma obra 

pública que tenha como consequência uma valorização do imóvel do contribuinte (BRASIL, 

2016).  

Sua instituição é de competência comum, ou seja, poderá ser utilizado pelo ente 

federativo que realizou a obra da qual originou a valorização imobiliária. As normas de 

aplicação da contribuição de melhoria estão concentradas no Artigo 1° do Decreto-Lei n° 

195/1967.  

O (d) empréstimo compulsório, outra espécie tributária de competência exclusiva da 

União, tem previsão no Art. 148 da Constituição Federal de 1988. 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 

compulsórios: 

I — para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 

guerra externa ou sua iminência; 

II — no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 

nacional, observado o disposto no art. 150, III, “b”. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório 

será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. (BRASIL, 1988) 

O CTN, por sua vez, também menciona algumas condições para o empréstimo 

compulsório: 

Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir 

empréstimos compulsórios: 

I - guerra externa, ou sua iminência; 

II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os 

recursos orçamentários disponíveis; 

III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. 

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições 

de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta Lei.  

Esta espécie tributária, como o próprio nome já diz, trata-se de um ingresso temporário 

de recursos do contribuinte ao Estado. 

A sua arrecadação, por sua vez, obriga a União a devolver, posteriormente, os valores 

cobrados a este título. Para isso, o mesmo dispositivo normativo que instituiu o empréstimo 
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compulsório deverá determinar a forma e o período para a sua restituição pelo contribuinte 

(BRASIL, 2016). 

Por fim, a quinta espécie tributaria a ser apresentada são (e) contribuições especiais, 

conforme previsão no Artigo 149 da Constituição Federal de 1988: 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (BRASIL, 1988). 

Ressalta-se que as contribuições especiais, bem como os empréstimos compulsórios, 

são tributos marcados por sua finalidade, uma vez que seus respectivos ingressos são 

obrigatoriamente voltados ao financiamento da atuação do Estado em uma determinada área 

social (BRASIL, 2016).  

Estas duas últimas espécies tributárias, recém referenciadas, têm competência 

exclusiva da União, assim, não serão discutidas com profundidade neste trabalho. Por outro 

lado, os tributos de competências municipal serão detalhados abaixo: 

 

Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU): tem como fato 

gerador a propriedade, o domínio ou a posse de bens imóveis, recaí sobre imóveis com ou 

sem edificações em zonas urbanas ou com destinação urbana. O contribuinte deste imposto é 

o proprietário do imóvel, seu possuidor, ou então, aquele que possui o título de domínio útil. 

Para a cobrança do imposto, Tristão (2003), elenca duas possibilidades: a primeira, 

relacionada ao valor locativo do imóvel e; a segunda relativa ao valor venal da propriedade. 

O IPTU tem alta complexidade administrativa, o que pode comprometer o 

cumprimento dos critérios instituídos para o referido tributo. Em termos de capacidades 

institucionais, a administração pública é aconselhada a manter um cadastro informatizado de 

contribuintes, bem como, a Planta Genérica de Valores atualizada; mapas das áreas urbanas 

digitalizados e atualizados; criação de procedimentos para licenciamento e concessão de 

alvarás para construções e, por fim, informatização do cadastro de alvarás de habitação, o 

famoso, Habite-se (TRISTÃO, 2003). 

Segundo dados de 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

disponibilizados no Anexo 4 deste documento, há 270 municípios brasileiros que nem sequer 

realizam a cobrança do IPTU. Apenas cerca de 61% dos municípios, de todo o país, 

reportaram possuir Planta Genérica de Valores informatizada, sendo que não é possível 

afirmar que estas estão atualizadas.  
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Imposto sobre Transmissões de Bens e Imóveis Inter-Vivos (ITBI): é pago pelo 

beneficiário ou adquirente. A transmissão da propriedade, ou domínio útil, ou a transmissão 

do direito real pelo imóvel são seus possíveis fatos geradores. 

A Planta Genérica de Valores é importante para a administração do ITBI, assim como 

do IPTU. Khair & Vignoli (2001) apontam certa facilidade no controle procedimental do 

imposto em municípios menores. Os autores creditam tal facilidade ao fato de existirem 

poucos, ou apenas um, cartório de registros de imóveis e, sendo assim, é possível exercer 

maior controle sobre as transações. 

Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS ou ISSQN): está relacionado a 

prestação de um serviço, desde que o mesmo conste na lista anexa ao Código Tributário, ou 

determinados por meio de lei complementar. É recolhido pelo prestador do serviço. 

No dia 30 de dezembro de 2016, foi aprovada a Lei Complementar nº 157, que legisla 

mudanças importantes sobre o ISS. Além da inserção de atividades na Lista de Serviços, um 

dos pontos a ser lembrado é a alíquota mínima de recolhimento fixada em 2%. A partir de 30 

de dezembro de 2017, ou seja, um ano após a promulgação da LC nº 157, toda lei ou ato 

municipal que não respeite o mínimo estabelecido, será considerada nula. 

Ainda no sentido da concessão de benefícios fiscais, a lei supracitada estabelece que 

ações que visam a concessão de benefícios diferentes daquelas explicitadas no Art. 8º, serão 

consideradas como improbidade administrativa. 

Por fim, há outra mudança significativa em relação a cobrança do tributo. A partir das 

mudanças na lei do ISS ocorridas este ano, o fato gerador passa a ser considerado 

conjuntamente com o aspecto espacial, isso quer dizer que a cobrança do tributo será 

recolhida no município onde o serviço (que consta na Lista de Serviços) ocorreu. Essa 

mudança terá grande impacto na arrecadação de alguns municípios que são reconhecidos por 

concentrar empresas de leasing, planos de saúde, entre outros segmentos, e, também, nos que 

não possuem tais empresas, mas poderão, a partir da mudança, contabilizar incrementos na 

arrecadação de ISS. 

Em termos de operacionalização, o Imposto sobre Serviços, é bastante oneroso, apesar 

de recompensador, para os governos locais. Tristão (2003) afirma que: 

A administração do imposto sobre industrias e profissões, apresenta sérias 

dificuldades para os governos locais, sendo necessária a existência de auditores 

fiscais para evitar a evasão fiscal, tarefa que se torna mais complicada quando se 

trata de empresas pequenas que não mantêm uma contabilidade regular.  
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Atualmente, há uma série de ações difundidas como boas práticas para diminuição da 

evasão e consequente aumento da eficiência de arrecadação da estrutura fiscal de ISS. 

Algumas destas serão, inclusive, propostas para a cidade em capítulo específico deste 

documento. 

Taxas: estão diretamente ligadas a prestação de um serviço público. De maneira 

comum, os municípios brasileiros instituem taxas de licença, iluminação pública, poder de 

polícia e de coleta de resíduos sólidos. 

Um aspecto interessante que recai sobre a cobrança de serviços públicos (excluindo-se 

as taxas por poder de polícia) se dá quanto ao fato gerador que, em palavras simples, não 

precisa realmente acontecer. Tristão (2003) observa que o Código Tributário Nacional 

especifica que os serviços públicos são considerados utilizados pelo contribuinte quando 

efetivamente ou potencialmente o são. Dessa maneira, um serviço colocado à disposição e em 

efetivo funcionamento poderá resultar em cobrança de taxa. 

Ainda sobre as taxas municipais, os autores Khair & Vignoli (2001, p. 13), explicam 

que representam aproximadamente 20% da arrecadação tributária de um município e que a 

época da publicação, somente 6,7% dos municípios não as cobravam. Segundo dados do 

Munic, como demonstra a tabela disposta no Anexo 5, em 2015, 5.218 municípios declararam 

realiza a cobrança de pelo menos uma taxa. Portanto, a porcentagem de municípios que não 

realizam a cobrança de taxa permaneceu muito parecida, sendo registrada em 6,3%. Vale 

ressaltar que atualmente, a cobrança da Taxa de incêndio é considerada inconstitucional.  

Contribuição de melhoria: trata-se de recurso recolhido decorrente de obras públicas 

que ocasionem a valorização de imóveis. O contribuinte é aquele cujo imóvel se beneficia da 

valorização. 

O Decreto Lei nº 195, de 1967, lista os diversos casos em que obras públicas poderão 

acarretar a cobrança de Contribuição de Melhoria. Além do fato gerador, ou seja, da obra em 

si, é necessário determinar a área de influência da obra. Esta determinação decorre de 

aspectos subjetivos e, sendo assim, é um fator restritivo apontado por Tristão (2003). Tal 

aspecto impacta na implementação da cobrança do tributo, de acordo com Khair & Vignoli 

(2001), as Contribuições de Melhoria representam apenas 1% da receita tributária municipal. 

Os tributos de competência municipal são os constituintes das receitas próprias 

municipais. Contudo, as receitas municipais recebem significativos aportes de recursos por 

meio de transferências. Estas serão conceituadas na próxima sessão. 
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3.3.2 Dívida Ativa  

Dispostos no Código Tributário Nacional de 1966, através da Lei nº 5.172, que dispõe 

sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de Direito Tributário aplicáveis à 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, outros conceitos usuais são descritos a fim de 

sustentar a análise do problema frente ao diagnóstico e proposições deste trabalho. A dívida 

ativa é um conceito, conforme definição do Artigo 201 da supracitada lei: 

Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, 

regularmente inscrita na repartição administrativa competente depois de esgotado o 

prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo 

regular.  

Refere-se aos pagamentos dos tributos de obrigatoriedade dos contribuintes, os quais 

detém de prazo específico para pagamento anual. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza 

tributária ou não tributária, devem escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias conforme expõe o manual da dívida ativa 

para a Fazenda Federal, o qual descreve: 

Inscrição em dívida ativa é ato jurídico que visa legitimar a origem do crédito em 

favor da Fazenda Pública, revestindo o procedimento dos necessários requisitos 

jurídicos para as ações de cobrança, segundo o manual da dívida (...). (CNM, 2015, 

p. 36). 

O instrumento de inscrição da dívida ativa, compõe: nome do devedor, quantia devida, 

origem e natureza do crédito sustentado por lei, data e o processo administrativo de origem, se 

existente. Esta detém da presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-construída. 

Muitos municípios acumulam valores consideráveis como dívida ativa ao longo do 

tempo, de diversas naturezas e quantidades versus contribuintes, “desde as pequenas, quem 

não convém ter o custo da cobrança, até outras que são interessantes cobrar” (KHAIR & 

VIGNOLI. 2001, p.36). Os autores citados ainda reiteram que é de grande relevância deter 

dos valores de débitos atualizados em ordem decrescente, para fazer uma gestão específicas 

destes.  

O parcelamento das dívidas e a eliminação de débitos cujos valores de cobrança são 

maiores são soluções que minimizam o volume de processos nas instituições como a própria 

prefeitura e fórum local. Outras questões importantes na gestão da dívida ativa, são os 

cadastros e registros de pagamentos, que precisam estar atualizados. (KHAIR & VIGNOLI, 

2001). 

Neste ínterim, quanto a gestão de cobrança de uma prefeitura pode ser estratégica para 

evitar pendências e sonegações assim como trazer assertividade dos ingressos e minimizar 
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cobranças judiciais. Este tema pode ser aprimorado com um processo de fiscalização 

personalizado, organização de informações, comunicação eficiente e gestão bancária 

eficiente. 

Aspectos políticos podem colocar em risco uma boa gestão, assim como trazer 

prejuízos a pequeno, médio e longo prazo. Situações muito comuns principalmente em 

municípios menores onde os políticos estão muito próximos das comunidades e buscam evitar 

conflitos e insatisfações com seus eleitores. Que também podem gerar a cultura da 

inadimplência, impunidade e privilégios. 

As possíveis determinações em não cobrar o imposto do contribuinte prejudicam 

seriamente o erário público, bem como cria um ambiente totalmente desfavorável 

para uma educação fiscal apropriada e a sensação de desigualdade frente aos que 

recolhem normalmente seus impostos. (CNM,. 2015, p. 40). 

Para o líder público pode representar renúncia de receita e improbidade administrativa. 

Órgãos como o Ministério Público, podem atuar nestes casos através de ações civis públicas 

aplicando multas, visto a não cobrança de dívida ativa contra prefeitos.   

 

3.3.3 Transferências 

O orçamento público municipal é composto pela arrecadação dos tributos detalhados 

anteriormente e, ainda pelas transferências. Vale ressaltar que ainda que dada devida 

importância para receitas tributárias conforme exposto acima, as transferências correntes, 

especificamente as intergovernamentais, representam a maior relevância em montante 

orçamentário de toda a arrecadação municipal.  

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2014, p. 48), as 

transferências correntes compreendem recursos transferidos de outras pessoas de direito 

público ou privado com finalidades públicas específicas, que são repassados aos municípios 

seguindo o critérios estabelecidos na leis e na Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Pela 

origem das transferências correntes, estas são denominadas de intergovernamentais, 

instituições privadas, do exterior, de pessoas, de convênios e de combate à fome. As 

transferências podem ser deliberadamente utilizadas como instrumento para reduzir as 

desigualdades na distribuição de renda. (DA SILVA, 2001. p.314)  

Segundo a Secretaria Nacional do Tesouro (STN), em sua Cartilha de Princípios 

Básicos, as transferências intergovernamentais são repasses realizados entre entes federativos. 
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São recursos correntes repartidos no sentido: (a) União para Estados, Distrito Federal e 

Municípios, (b) União para Municípios e (c) Estados para Municípios
8
.  

Quanto à origem, as transferências intergovernamentais podem ser geradas da União, 

dos estados e de forma multigovernamentais. As provenientes da União ocupam posição de 

destaque, a citar: FPM, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, de 

recursos do Sistema Único de Saúde, e de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE). Os estados também realizam a transferência de recurso por meio da 

distribuição da cota-parte do ICMS e IPVA. O FUNDEB, é um exemplo de transferências de 

origem multigovernamental. 

Tais transferências ocorrem entre as esferas distintas do governo e recebem 

denominações de transferidores e beneficiários (ou recebedores), e são classificadas em 

voluntárias ou constitucionais e legais. As receitas de transferências constitucionais ou legais 

são arrecadadas por uma instância e repassadas a outro conforme as normas, como as do FPM 

e do FNDE, respectivamente. Diferentemente, as voluntárias não detêm de determinação legal 

para o ato, e podem ser entendidas como cooperação, no geral. Esta última segundo a LRF 

deve constar apenas nas despesas, ou na receita mediante especificidades, conforme expõe o 

Manual de orientação para crescimento da receita própria municipal (2014, p.64). 

Relativo as transferências há também a função para qual objetivam a diminuição das 

disparidades entre os entes federativos e que são endereçadas a prestação de serviços 

públicos, ou seja, tem como meta a equalização fiscal com caráter redistributivo.  

E, portanto, com o exposto, o quadro abaixo sintetiza a composição das receitas 

municipais por meio do detalhamento das principais fontes de receita que compõem o 

orçamento público dos municípios brasileiros (vide Quadro 01). Esclarece-se que as receitas 

de capital pouco contribuem para o montante arrecadado nos municípios e portanto, não serão 

aprofundadas, ainda que façam receita parte das receitas correntes. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 

Quando a repartição se dá por meio de repasse de verbas ou de recursos financeiros para Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) que executam políticas públicas são chamadas de Transferências Fiscais. 
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Quadro 1 - Principais fontes de receita que compõem o orçamento público dos municípios 

brasileiros. 
FONTES DE 

RECEITA 
COMPOSIÇÃO 

Tributárias 

• Impostos: (a) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, (b) Imposto sobre 

a Propriedade Territorial e Predial Urbana – IPTU, (c) Imposto sobre Transmissão de 

Bens e Imóveis Inter-Vivos – ITBI e (d) Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – 

ITR
1
. 

• Taxas (sobre serviços públicos); 

• Contribuição de melhoria, decursivo de obras públicas. 

Transferências 

Constitucionais
2
 

• Arrecadados pelo Estado: (a) 25% do ICMS, (b) 50% do IPVA e (c) 25% do IPI (sobre o 

montante geral que o seu Estado arrecadar); 

• Arrecadados pela União
3
: (a) 22,5% do Imposto de Renda – IR e (b) 22,5% do Imposto 

Sobre Produtos Industrializados – IPI, (c) Fundo de Compensação pela Exportação de 

Produtos Industrializados – FPEX e (d) Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF; 

• Compensações financeiras
4
. 

Patrimonial 
Exploração econômica do patrimônio público do município (bens móveis e imóveis), 

mediante aplicações financeiras, venda ou aluguel de bens móveis e imóveis. 

Serviços 
Cobrança de tarifas em relação à prestação de serviços (como o transporte coletivo, 

vigilância sanitária, etc.)  

Outras Receitas 

Oriundas de (a) multas e outras penalidades administrativas previstos em instrumentos de 

planejamento ou outros regulamentos municipais (Código de posturas, Código de Obras 

etc.), (b) atualização monetária e (c) cobrança da dívida ativa. 

Notas: (1). Caso o município tenha optado por exercer as atribuições de fiscalização, lançamento de ofício e 

cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), conforme disposto no artigo nº 10 do Decreto 

nº 6433, de 15 de abril de 2008. Caso o município não tenha optado por esta celebração de convênio, caberá a 

União a gestão deste imposto, sendo que 50% do valor total arrecadado referente a um determinado município é 

a ele transferido. No caso de Cruzeiro, este município não optou pela celebração de convênio com a União (esta 

informação pode ser apurada em: http://www.enat.receita.fazenda.gov.br/pt-

br/area_nacional/areas_interesse/portal-itr-1/itr-convenios-servicos-disponiveis/consulta-aos-municipios-

optantes-pelo-convenio-itr; (2) Trata-se de transferências, previstas na Constituição Federal de 1988, de parcelas 

das receitas federais que foram arrecadadas pela União e que devem ser obrigatoriamente repassadas aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (3) A transferência realizada aos municípios pela União 

correspondente aos valores devidos do IR e IPI trata-se do FPM. A metodologia utilizada para a sua distribuição, 

reguladas pela Lei Complementar nº 63/1990, baseia-se principalmente na contagem populacional dos 

municípios brasileiros feita pelo IBGE; (4) Devido à exploração de recursos naturais (principalmente petróleo e 

gás natural), hídricos e minerais, conforme Lei Federal nº 7.990/1989. Fontes: Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPOG), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Secretaria da Receita Federal e 

Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo (SEFAZ). 

 

Como colocado anteriormente, a receita orçamentária dos municípios brasileiros é 

formada principalmente por duas fontes de receita: as receitas tributárias
9
 e as transferências 

constitucionais oriundas de Estados e União. Quanto a receita orçamentária, a proporção de 

valores oriundos dos tipos de fontes, variam conforme alguns aspectos e conforme as 

características de cada município, ainda que se tenha regulação federal para todos, conforme 

expõe Pinheiro (2009, p. 109): 

 

 

                                                 
9
 Também podem receber a denominação de receitas próprias. 

http://www.enat.receita.fazenda.gov.br/pt-br/area_nacional/areas_interesse/portal-itr-1/itr-convenios-servicos-disponiveis/consulta-aos-municipios-optantes-pelo-convenio-itr
http://www.enat.receita.fazenda.gov.br/pt-br/area_nacional/areas_interesse/portal-itr-1/itr-convenios-servicos-disponiveis/consulta-aos-municipios-optantes-pelo-convenio-itr
http://www.enat.receita.fazenda.gov.br/pt-br/area_nacional/areas_interesse/portal-itr-1/itr-convenios-servicos-disponiveis/consulta-aos-municipios-optantes-pelo-convenio-itr
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A participação relativa da receita tributária sobre a receita orçamentária de um 

município parece ter uma relação direta com o seu porte populacional: quanto menor 

o município, menor a participação da receita tributária sobre a receita orçamentária, 

o que confere com os resultados do IBAM [Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal] e STN [Secretaria do Tesouro Nacional] para o conjunto dos municípios 

brasileiros. Outra relação aparente e diretamente relacionada à anterior é o grau de 

dependência dos repasses federais, principalmente do Fundo de Participação dos 

Municípios, que diminui à medida que aumenta a população residente na localidade.  

Ainda neste sentido, corrobora Kobayashi (2017, p. 12) sobre aspectos relacionados à 

receita orçamentária: 

(...) é suscetível ao tamanho do município. Municípios maiores possuem uma base 

de arrecadação maior, portanto, conseguem mais fontes de recursos, ainda que 

existam transferências que busquem equalizar essa diferença, como o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM). (...). Ainda, para municípios similares em 

tamanho populacional, a diferença em suas receitas pode ser oriunda de políticas que 

visem maior eficiência na arrecadação, como o combate à inadimplência ou políticas 

de reavaliação do IPTU. 

Sendo assim, podemos perceber que vários aspectos podem influenciar a composição 

de receitas de um município. Aspectos estes que podem estar relacionados ao seu porte 

populacional, a características físicas da localidade (como por exemplo, as que propiciam a 

utilização de recursos naturais como hídricos e minerais)
10

, a política tributária implementada 

visando uma maior eficiência na arrecadação, podem ajudar a explicar estas diferentes 

capacidades orçamentárias. Sendo assim, detalhes referentes ao panorama tributário do 

município, objeto desta pesquisa, serão apresentados adiante. 

  

                                                 
10

 E que, neste caso, receberão via transferências de outros entes, compensações financeiras a título de 

compensação por externalidades resultantes dos processos de exploração e produção ocorridos em seu território. 
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4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL 

 

A Administração Pública, responsável pelo orçamento público, deve utilizar dos 

instrumentos de gerenciamentos das receitas e despesas, como os produtos da LRF, através de 

planejamento e controle com a devida relevância a que é proposta. Muitos municípios 

dispõem da elaboração de tais relatórios, provenientes da LRF por exemplo, apenas como 

cumprimento formal da burocracia pública e como Vignoli (2002) expressa, o orçamento 

público passa a ser um cumprimento da agenda forma-legal, “exercício após exercício”. As 

ferramenta de planejamento legal de curto prazo, como a LDO, expõe as receitas previstas e 

despesas fixadas com finalidades de execução dos planos da instituição, considerando as 

transferências legais e voluntárias, pagamentos de dívidas e outros encargos provenientes da 

operação do estado (ANDRADE, 2010), e também abarcam o racional de constituírem 

arcabouço de informações para gestão mais eficiente.  

Defendido em Vignoli (2002), como sendo relevantes as fases de planejamento até a 

execução, englobando a definição dos objetivos, metas, preparação da programação, o 

orçamento-programa, como também é denominado, apresenta todos os custos das ações 

pretendidas referenciando as finalidades das despesas. 

Verifica-se, em benefício da sociedade, que a importância e correta utilização do 

orçamento público traz oportunidades de transformação da realidade do município, podendo 

aprimorar os serviços, garantir ações destinadas a manutenção de atividades e infraestrutura. 

 

4.1 Receita orçamentária municipal 

A respeito das receitas orçamentárias, de extrema importância para a completo 

entendimento do diagnóstico do trabalho adiante, são discorridos conceitos provenientes do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público desenvolvido pelo Tesouro Nacional. 

As receitas orçamentárias públicas são classificadas segundo critérios gerais como de: 

(a) natureza, (b) fonte/destinação de recurso, e (c) indicador de resultado primário. Sendo 

natureza, a mais analítica das receitas e que corrobora para análises econômico-financeiras 

sobre a atuação municipal. Quanto a esta, de natureza, as categorias econômicas das receitas 

de classificação são subdivididas em receitas correntes e receitas de capital. 

Referente a municípios brasileiros, as receitas orçamentárias correntes correspondem 

as arrecadações dentro do exercício financeiro e estão classificadas como as provenientes dos 

tributos; de contribuições; da exploração do patrimônio (patrimonial); da exploração das 

atividades econômicas - agropecuária, industrial e de serviços; recursos financeiros recebidos 



38 

de outras pessoas de direito público ou privado (transferências correntes); e outras, as quais 

não se enquadram nas anteriores (outras receitas correntes).  

Já as receitas orçamentárias de capital abarcam as operações de crédito; alienação de 

bens; amortização de empréstimos; transferências de capital; e outras. A diferença entre as 

duas é o impacto sobre o patrimônio líquido, sendo que as receitas de capital em geral não 

constituem efeito positivo sobre o patrimônio líquido como as correntes e ambas de certa 

forma são direcionadas para o financiamento de programas e ações orçamentários para 

determinadas finalidades públicas. 

Quanto à origem, que identifica o fato gerador das receitas tributárias municipais, estas 

são compostas pelos impostos, taxas e contribuições de melhorias. Referente aos impostos, 

estes compõem-se pelos impostos sobre o patrimônio e a renda, que entre outros inclui o 

IPTU e o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis Inter-Vivos - ITBI (a qualquer título, 

por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou ascensão física, e de direitos reais sobre 

imóveis); e pelos impostos sobre a produção e a circulação, que se refere ao Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).  

Às taxas, têm-se as relativas aos serviços de limpeza pública, manutenção das vias, 

iluminação pública, serviço de segurança, publicidade, funcionamento de atividades entre 

outras. A limpeza pública inclui coleta e destinação final do lixo e varrição das áreas públicas 

(viário e áreas de lazer). E por fim, a contribuição de melhorias que trata das receitas oriundas 

de obras públicas como pavimentação ou projetos de recuperação urbana que trazem 

valorização imobiliária para as propriedades envolvidas - poucos municípios no Brasil 

aplicaram tal conceito até os dias de hoje.  

Em Gestão Fiscal Responsável os autores, Khair & Vignoli (2001), entendem que o 

IPTU e o ISS são os principais tributos de composição da receita tributária municipal, 

podendo representar quase a sua totalidade quando somados.  

A gestão do IPTU confere ao município responsabilidades quanto ao cadastro do 

imóvel, a base de cálculo (valor venal) e a alíquota. Os valores do IPTU são calculados pela 

relação do valor venal com a alíquota. 

Complementarmente, o ISS (ou ISSQN) é tido como um dos mais importantes da 

receita tributária, dada sua relevância na composição da receita tributária. No entanto, como já 

citado, sua arrecadação é complexa e acaba sendo negligenciada pelos municípios menores. 

Contudo, como concluído por Khair & Vignoli (2001, p. 27): “não é porque é difícil que não 

vai se cobrar o ISS”.  
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Para sua cobrança, são necessárias diferentes alíquotas para tipos de serviços com 

necessidade de base legal, e sendo este setor da economia promissor no país, torna-se mais 

relevante ainda a sua aplicação, para qual atenta-se para não se resumir apenas na cobrança 

dos grandes e poucos contribuintes em detrimentos dos pequenos e numerosos. Restando para 

a gestão do municipal a necessidade de manter um cadastro atualizado, o principal 

instrumento para uma tributação segura e eficiente (KHAIR & VIGNOLI, 2001).  

Os tributos que compõem a receita orçamentária da prefeitura têm ingresso em 

momentos diferentes, sendo necessário ter eficiência na gestão eficiente para garantir o 

endereçamento correto aos seus gastos. O recebimento ocorre ao longo do mês e o maior 

volume da despesa, como a folha de pagamento, geralmente no final ou início do próximo.  

Ainda é importante considerar a questão semestral, que acompanha o incentivo para os 

munícipes cumprirem os pagamentos dos tributos no primeiro semestre como o IPTU. Não 

obstante, as regulamentações de planejamento e controle, ainda que obrigatórias, contribuem 

para os municípios neste quesito (KHAIR & VIGNOLI, 2001). 

 

4.2  Instrumento jurídicos municipais  

A disciplina legal brasileira que regulamenta a política fiscal, dentro do sistema 

tributário e orçamentário, desencadeia-se pelos três níveis de governo: federal, estadual e 

municipal. Um primeiro bloco legal, tem início pela Constituição Federal de 1988, transpõe 

para as Constituições Estaduais e Lei Tributária do Estado (quando houverem) e então para as 

de nível municipal que compreendem a Lei Orgânica, Código Tributário, entre outras. Em 

paralelo, em outro bloco, as leis complementares federais que envolvem a  de nº 4.320, de 

1964 (referente as Normas para Orçamento Público), e a de nº 101, de 2000 (estabelece as 

normas de Finanças Públicas), e as leis referentes a responsabilidade fiscal (LOA, LDO, PPA 

e a própria lei denominada Lei de Responsabilidade Fiscal). E, para todas as instâncias 

governamentais adicionam-se os decretos relativos a execuções orçamentárias.  

A Constituição Federal de 1988 traz artigos sobre tributos, os quais já foram expostos, 

e artigos referente as finanças públicas, correspondendo ao início do ordenamento jurídico do 

sistema fiscal. No artigo nº 24 da Constituição vigente esclarece-se a concorrência entre 

União, Estados e Distrito Federal ao legislar sobre: “I – direto tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e urbanístico; II – orçamento”. Por concorrência entende-se o 

grande número de legislações a serem avaliadas pelo nível municipal, como também a réplica 

de muitos dos artigos federais para as leis locais.  
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No artigo 29 e 30, a CF/1988 traz os preceitos dos Municípios, incluindo de limitações 

de gastos do poder legislativo municipal, entre elas:  

Art. 30 (...) 

III - instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 

sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei. (BRASIL, 1988). 

Complementarmente, a CF/1988 também estabelece fiscalização e controle externo 

frente ao Município através de Tribunais de Contas e Conselhos dos Estados ou dos 

Municípios, onde houver.  

Quanto ao capítulo “Tributação e Orçamento – VI” da Constituição Federal, este 

abarca em um capítulo o sistema tributário nacional com as limitações ao poder de tributar, 

estabelece os impostos da união, dos estados, distrito federal e dos municípios, e trata da 

repartição das receitas tributárias; somado a outro capítulo, das finanças públicas com o tema 

dos orçamentos. Neste rol de disposições, tanto há o estabelecimento das obrigações federais, 

quanto para as estaduais e municipais.  

Já a Lei Federal nº 4.320, de 1964, institui normas gerais para a elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Neste dispositivo encontra-se disposto a maneira como as receitas e despesas devem ser 

discriminadas nas leis que tratam de aspectos orçamentários, como a LOA, a fim de explicitar 

a política econômica financeira do governo e garantir os princípios de ser universais e anuais. 

Também dispõem sobre os conceitos, classificações e categorias, já enunciadas anteriormente. 

 

4.3 Instrumentos de planejamento municipais 

Compreender o papel do poder local e colocar na prática essa descentralização não 

tem sido tarefa fácil para os municípios brasileiros, notadamente os de menor porte 

populacional. Além disso, ao se considerar que políticas públicas se baseiam em um conjunto 

de ações que objetivam o desenvolvimento local, bem como a melhoria da qualidade de vida 

de uma população concentrada em um determinado território, os mecanismos pelos quais os 

gestores públicos detêm para alcançar esse objetivo são a aplicação de instrumentos de 

planejamento público. Estes instrumentos são principalmente decodificados por meio de 

dispositivos normativos, planos específicos que privilegiam o planejamento
11

 e a gestão 

                                                 
11

 O Plano Diretor, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) são exemplos neste sentido. 
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municipal
12

, como também programas que visam o incentivo ao desenvolvimento local 

(GUARIENTE, 2010, p. 20). 

A princípio, deve-se explicitar que o planejamento possui três níveis de abrangência, 

os quais são estabelecidos com base no período de tempo considerado: estratégico 

(planejamento de longo prazo em que são avaliados as grandes tendências, a missão, as metas 

e diretrizes da instituição para um horizonte de 10 anos ou mais), tático (planejamento de 

médio prazo em que são analisadas as tendências secundárias, os objetivos e políticas das 

unidades administrativas, e as ações corretivas para um horizonte médio de cinco anos) e 

operacional (planejamento de curto prazo, em que são estabelecidas as ações a serem 

implementadas e que contribuirão com a execução dos objetivos). 

Esses níveis de planejamento, conforme Campello (2003), possuem equivalência na 

área governamental municipal com os planos apresentados e discutidos a seguir. 

O primeiro deles, o Plano Diretor
13

, refere-se ao planejamento estratégico do 

município, o qual tem por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar a ser garantido à sua população através da implementação de diretrizes 

de desenvolvimento e expansão urbana, bem como expressar as exigências fundamentais de 

ordenação da cidade. 

O Plano Diretor, de acordo com informações disponíveis no portal do Ministério das 

Cidades, trata-se de um instrumento básico que visa principalmente o desenvolvimento 

urbano. Além disso, é um dispositivo normativo que fortalece e privilegia o planejamento, 

uma vez que é elaborada de forma participativa e busca a garantia ao amplo direito à cidade a 

todos os seus moradores.  

Outro nível de planejamento citado por Campello (2003) é o Plano Plurianual (PPA). 

Este outro instrumento refere-se ao planejamento tático, contendo os objetivos e políticas a 

serem seguidas, as obras necessárias e os programas a serem implementados). 

De acordo com o portal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(MPOG), o PPA é um instrumento que possui previsão legal no Art. 165 da Constituição 

Federal de 1988. Seu cujo objetivo é justamente o de viabilizar e organizar toda ação pública, 

de forma a perfazer os objetivos e fundamentos estabelecidos pelos dispositivos normativos 

que incidem sobre o cotidiano político-administrativo local. É através deste instrumento que 

                                                 
12

 Já neste caso, são exemplos de instrumentos que privilegiam o planejamento e organização da gestão 

municipal o Programa de Metas, Código de Postura Municipal, o Código de Ética Funcional, entre outros. 
13

 De acordo com o artigo 182 da Constituição Federal de 1988. O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) 

reafirma essas diretrizes e estabelece que o Plano Diretor é um instrumento obrigatório não só para os 

municípios com população superior a 20 mil habitantes, mas também para aqueles situados em  
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se estabelece o conjunto de políticas públicas de um determinado governo correspondente à 

sua gestão, bem como os caminhos a serem seguidos de forma a viabilizar as metas previstas.  

O PPA, em linhas gerais, deverá ser composto por dois grandes módulos, sendo eles a 

sua base estratégica e os seus programas
14

. Os principais dispositivos que estabelecem essa 

configuração são a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Portaria MOG nº 42, de 

14 de abril de 1999. 

Outro nível de planejamento, conforme descrito por Campello (2003), trata-se da 

LDO. Este instrumento, por sua vez, refere-se ao planejamento operacional, contendo as 

diretrizes, as políticas, os planos de ação que cada instituição constituinte da administração 

pública municipal deve implementar no período de um ano. Sobre a LDO, a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) assim a descreve: 

Ao situar-se em uma posição intermediária entre os dispositivos do PPA e a previsão 

de receitas e despesas da LOA, cumpre o papel de balanceamento entre a estratégia 

traçada pelo governo e as reais possibilidades que vão se apresentando ao longo de 

sua gestão. Antecipa, dessa forma, a definição de prioridades e escolhas. As 

diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de instruções para a concretização 

de um plano de ação governamental. É um instrumento de planejamento, onde, entre 

outras providências, destacam-se aquelas voltadas para a elaboração do orçamento 

(2013, p. 20). 

Em relação aos aspectos que deverão constar neste tipo de instrumento, os princípios 

dispositivos legais que realizam essa previsão são o art. 165, § 2º e o art. art. 1695, § 1º, como 

também a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 2000, popularmente conhecida como 

LRF
15

. 

Por fim, a LOA é a quarta e último nível de planejamento descrito por Campello 

(2003). Elaborada pelo Executivo segundo as diretrizes aprovadas na LDO, a LOA estabelece 

a previsão de receitas e despesas do governo para o exercício fiscal seguinte. Agora em 

relação à LOA, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) a define como: 

 

                                                 
14

 A base estratégica, por sua vez, pode ser composta principalmente por (a) uma análise da conjuntura social e 

econômica; (b) especificação de diretrizes, objetivos e metas estipuladas pelo Poder Executivo; e, por fim, (c) 

devida previsão de recursos orçamentários, bem como a sua distribuição entre os programas e/ou setores. Já o 

módulo de programas compreende (a) a identificação de problemas que deverão ser solucionados e (b) o 

conjunto de ações que serão implementadas de forma a almejar os objetivos traçados. 
15

 Estes dispositivos preveem que a LDO deva (a) fixar prioridades e metas; (b) fornecer orientações em relação 

à elaboração da lei orçamentária; (c) fazer alterações na legislação tributária e na política de gestão de pessoas, 

caso necessário; (d) fixar limites para elaboração dos orçamentos dos Poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário); (e) versar em relação ao equilíbrio entre despesas e receitas; (f) fixar regras relacionadas ao controle 

de custos, como também em relação à avaliação dos resultados de programas que receberam financiamento 

através de recursos dos orçamentos; (g) entre outros aspectos. 
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(...) instrumento que possibilita a realização das metas e das prioridades 

estabelecidas na LDO. É um plano de trabalho descrito por um conjunto de ações a 

serem realizadas para atender à sociedade. É onde se estabelece a previsão de todas 

as receitas a serem arrecadadas no exercício financeiro e a fixação de todos os gastos 

que os Poderes e os órgãos estão autorizados a executar. Garante o gerenciamento 

anual das origens e aplicações de recursos, definindo os seus montantes e como 

serão aplicados pela administração pública. Compreende um conjunto de ações que 

abarcam desde a construção de uma visão de futuro até a definição e a execução de 

metas físicas e financeiras a serem atingidas e dos pormenores que possam ser 

vislumbrados. Representa a expressão monetária dos recursos que deverão ser 

mobilizados, no período específico de sua vigência, visando à execução das políticas 

públicas e do programa de trabalho do governo (2013, p. 24). 

 

Os principais dispositivos que estabelecem o conteúdo da LOA, bem com a forma de 

apresentação da sua proposta orçamentária, são o artigo 165 da Constituição Federal de 1988, 

a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 

de 2000 (LRF).  

São permitidas a autorização para abertura de créditos suplementares e para a 

contratação de operações de crédito – ainda que por antecipação de receitas (art. 165, § 8º da 

CF/1988 e art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964) desde que haja a devida previsão normativa. 

Também deve-se considerar como importantes instrumentos de planejamento no 

âmbito municipal a Lei Orgânica do Município (LOM)
16

, o Código Tributário e o Plano de 

Governo
17

. Estes, adicionados aos demais instrumentos de planejamento sobreditos, desde 

que bem discutidos, formalizados e implementados, contribuem para o exercício sistemático 

da previsão, além de buscarem equacionar os problemas em uma situação existente e apontar 

soluções para estes (GUARIENTE, 2010). 

 

4.4 Lei de Responsabilidade Fiscal 

Promulgada em 4 de maio 2000, a Lei Complementar nº 101, mais conhecida como 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), amparada pelo Capítulo II do Título VI da 

Constituição Federal de 1988, estabeleceu normas na área de finanças públicas direcionadas à 

                                                 
16

 De acordo com Da Silva (2001, p. 31), a Lei Orgânica de um município é um “documento legislativo dotado 

de valor fundante, que vincula toda a produção normativa inferior dentro da esfera local”. Portanto, segundo o 

mesmo autor, ela não pode ser considerada de outra forma senão como a própria Constituição de um município. 

Entre os principais conteúdo a serem tratados por uma Lei Orgânica estão: (a) estruturação dos órgãos políticos 

que comporão a municipalidade; (b) propositura das relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo 

local; (c) determinação das competências do município levando-se em consideração o interesse local; (d) 

estabelecer todas as atribuições de caráter privativa a serem exercidas pelo chefe do Poder Executivo, bem como 

pelo Poder Legislativo; (e) Descrever as regras concernente ao processo legislativo; (f) estabelecer a quantidade 

vereadores, de acordo com os termos do art. 29, inciso IV, da Constituição Federal de 1988; (g) Discorrer sobre 

os tributos que são de competência municipal, notadamente os impostos. 
17

 Trata-se do direcionamento de diretrizes apresentada pelo prefeito à população como plataforma de governo 

no período de disputa eleitoral. Essas diretrizes devem ser materializadas durante a confecção e aplicação do 

PPA, LDO e LOA, sempre em função da previsão orçamentária. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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responsabilidade na gestão fiscal para todos os entes da Federação, inclusive aos órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta a eles vinculados. Além destes, também estão 

sobre o efeito deste marco regulatório o Poder Legislativo
18

, o Poder Judiciário e o Ministério 

Público. 

De acordo com o § 1º do Artigo 1º da LRF, a responsabilidade na gestão fiscal prevê a 

ação planejada e transparente, em que se busque a prevenção de riscos e faça a correção de 

desvios capazes de comprometer o equilíbrio das contas públicas, através do cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas, além da obediência a limites e condições no que 

diz respeito à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 

outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 

receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

Visando principalmente o combate a má gerência de recursos públicos
19

, bem como a 

promoção do equilíbrio das contas públicas, a LRF adiciona elementos novos à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e também à Lei Orçamentária Anual (LOA), revigorando os 

mecanismos de compatibilização entre os instrumentos de planejamento supracitados e destes, 

por sua vez, com os planos plurianuais de investimentos. 

A LRF ainda prevê: 

(...) a publicação das contas públicas em plataformas eletrônicas de livre acesso à 

população em geral
20

; 

a responsabilização, de forma enfática, de gestores públicos caso haja o 

descumprimento de seus comandos; 

mecanismos de controle externo e interno (previamente previstos pela Lei Federal nº 

4.320/1964); 

as diretrizes para o exercício do controle social, onde estabelece o uso de 

indicadores como principal instrumento de comparação entre as metas estabelecidas 

e o que efetivamente realizou-se na gestão pública. (LRF, 2000). 

Este dispositivo normativo está especificamente fundamentado no §9º do Artigo 165 

da Constituição Federal de 1988, como também em seus artigos 163 a 169, os quais deixam 

claro o desejo de se impulsar justamente a eficiência da gestão financeira dos órgãos e 

entidades, ofertando desta forma à sociedade um empoderamento maior em relação ao seu 

controle sobre o Estado. De certa forma, pode-se afirmar que os seus eixos estruturantes são a 

                                                 
18

 Onde se deve compreender a extensão a todos os Tribunais de Contas. 
19

 O que se deve entender como o almejo do equilíbrio da execução orçamentária, mas também da execução 

financeira e patrimonial. Para isso, durante o decorrer do exercício financeiro corrente, dever-se-á acompanhar o 

perfil do progresso dos resultados obtidos utilizando-se de relatórios avaliativos, os quais fornecerão dados e 

informações suficientes para que o gestor público possa tomar as providências cabíveis necessárias já no 

exercício financeiro subsequente.  
20

 Neste caso, deve-se dar ampla publicidade aos instrumentos de planejamento e de gestão orçamentários 

utilizados pela Administração, tais como o Plano Plurianual (PPA), a LDO, a LOA. 
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responsabilidade (accountability), a transparência e o controle, aspectos estes considerados 

essenciais para uma boa administração pública.  

Entre os aspectos relacionados à gestão dos órgãos e entidades públicas normatizados 

pelo texto da LRF, pode-se afirmar que as novas regras estipuladas para o gasto com folha de 

pagamento de servidores públicos
21

 é um dos que mais impactou o cotidiano dessas 

instituições. Isso porque a referida norma estabeleceu que quando um órgão ou entidade 

pública ultrapassasse o limite prudencial estabelecido (95% do limite máximo) ficaria 

proibida à concessão de reajustes e vantagens de qualquer natureza, bem como a criação de 

novos cargos, empregos ou funções, modificação da estrutura funcional de forma que 

aumentasse as suas despesas, provimento de cargos públicos e, por fim, a contratação de horas 

extras. E neste sentido, ainda estabeleceu que no caso onde se ultrapassasse o limite máximo 

autorizado, os referidos excessos obrigatoriamente terão que ser eliminados já nos dois 

seguintes quadrimestres, sendo que ao menos um terço no primeiro. A LRF ainda prevê que, 

no caso onde o gasto com a folha de pagamento de servidores excedente não ter sido reduzida 

aos limites autorizados, o órgão ou entidade infratora poderá sofrer as sanções previstas, 

conforme § 3° do artigo 23 da supracitada norma. 

No âmbito municipal, a execução do controle sobre a execução orçamentária é 

realizado pelo Poder Legislativo local (Câmara de Vereadores) em conjunto com o Tribunal 

de Contas do Estado
22

, sendo de suma importância a participação da sociedade civil e de suas 

organizações durante todos os seus processos (de sua elaboração à publicação dos resultados 

da execução orçamentária, patrimonial e financeira).  

Com a promulgação e institucionalização dos comandos previstos pela LRF, todos os 

órgãos e entidades vinculados direta ou indiretamente à Administração Pública – conforme já 

explicitado neste capítulo – devem buscar um constante processo de aprimoramento de suas 

políticas arrecadatórias de receitas públicas
23

, bem como também a de otimizar os custos 

                                                 
21

 Para o gasto com folha de pagamento de servidores públicos, de acordo com a LRF, deve-se compreender 

qualquer despesa vinculada ao pessoal, incluindo as despesas relativas com serviços de terceiros que, por 

ventura, tenha sido efetuada objetivando a substituição de pessoal efetivo. Por outro lado, podem ser excluídas 

desta contabilidade as despesas realizadas com indenizações por demissões, demissões voluntárias incentivadas 

por programas com este objetivo, sentenças judiciais, convocações extraordinárias do Poder Legislativo e 

despesas com servidores inativos que estão acobertados com recursos de fundos pertencentes de previdência 

própria. 
22

 Alguns municípios brasileiros possuem o seu próprio Tribunal de Contas. É o caso dos municípios de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, alguns estados possuem dois tipos de Tribunais de Contas, sendo um 

específico apenas para os municípios sob a sua jurisdição e outro para os órgãos e entidades vinculados 

diretamente ao Estado. Já neste caso pode-se citar os Estados da Bahia, Pará, Ceará e Goiás.  
23

 Entende-se por receita pública, conforme KOHAMA (2016, p. 88), “todo e qualquer recebimento feito aos 

cofres públicos, quer seja efetivado através de numerário ou outros bens representativos de valores – que o 

Governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros títulos de que derivem 
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operacionais e de investimento necessários para o seu adequado funcionamento. Tudo isso, 

sem deixar de lado a necessidade de tornar todos esses processos mais transparentes e 

determinar com maior agilidade as definições em relação à utilização da forma mais racional 

de todos os recursos públicos disponíveis. 

                                                                                                                                                         
direitos a favor do Estado -, quer seja oriundos de alguma finalidade específica, cuja arrecadação lhe pertença ou 

caso figure como depositário dos valores que não lhe pertencerem”. 
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5 DIAGNÓSTICO GERAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO 

 

Nesta parte do documento propõem-se a apresentar um retrato das finanças públicas 

do município de Cruzeiro entre os anos de 2012 a 2016, trata-se, primordialmente, de uma 

pesquisa exploratória. Prioritariamente, os objetivos são: delimitar a raiz do problema, ou 

seja, a causa do desequilíbrio nas contas públicas de Cruzeiro, como também as lacunas que 

podem representar oportunidades. Trata-se, portanto, de um instrumento a ser utilizado na 

compreensão de uma situação (MALHOTRA, 2006). No entanto, no desenvolvimento da 

pesquisa, pode-se perceber que ao traçar um caminho a ser explorado, a pesquisa toma 

nuances quantitativas e descritivas. Em outras palavras, os autores estão interessados em 

conhecer, complementarmente, a realidade sem intenção de modificá-la.  

A descrição situacional com base em dados quantitativos é empregada para esclarecer 

e validar a hipótese de que o município tem necessidade de incrementar sua agenda com ações 

que visam o aumento da arrecadação de tributos
24

.  

 

5.1 Metodologia de análise 

 

Em relação aos procedimentos metodológicos este documento é caracterizado como 

bibliográfico e também um estudo de caso. O estudo de caso foi realizado com base em dados 

secundários
25

, ou seja, aqueles que, segundo Cooper e Schindler (2003) contém um nível de 

interpretação. Tais dados foram obtidos no banco de dados público conhecido como Finbra 

(Finanças do Brasil) e em peças contábeis disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro. 

Para obtenção dos parâmetros de comparação e, posterior posicionamento qualitativo 

do município em relação aos indicadores avaliados, foram utilizadas análises estatísticas 

disponibilizadas pela empresa Muove Brasil. Estas, consistem na “clusterização”, em grupos 

com variáveis específicas como critério de avaliação. Tais grupos, também podem ser 

chamados de conglomerados. Segundo Malhotra (2006), a Análise de Conglomerados é uma 

técnica “estatística de interdependência que permite agrupar observações em grupos 

homogêneos internamente e heterogêneos entre si”. 

                                                 
24

 A despeito da implementação de uma agenda composta exclusivamente por ações que visam a austeridade de 

gastos, despesas e investimentos. 
25

 O autor Malhotra (2006) define dados secundários como aqueles que são coletados com uma finalidade 

diferente àquela utilizada. Neste caso, os dados são oficiais, coletados para cumprimento de exigências da Lei de 

Acesso à Informação e fornecidos aos órgãos responsáveis e, utilizados no presente trabalho, para análise da 

relação causal entre a atual situação financeira do município e a sua arrecadação fiscal. 
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Vale ressaltar que para a análise de receitas e despesas, o banco de dados utilizado é, 

exclusivamente, o Finanças do Brasil (FINBRA), mantido pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN). Infelizmente, o município de Cruzeiro não realizou reportes obrigatórios ao 

órgão no ano de 2015, sendo assim, não há disponível a base de dados referentes ao ano 

citado. Em contrapartida, quanto aos serviços (acesso e impacto) o banco de dados é variável 

e será indicado na fonte das tabelas. 

Quanto a relação entre o indicador e as variáveis match, ou seja, os parâmetros 

utilizados para aglomerar os municípios foram fornecidos pela plataforma Muove Brasil. Para 

exemplificar, podemos tomar o exemplo do índice relacionado ao IPTU, composto pelas 

variáveis match: valor do aluguel e o número de domicílios urbanos, somados aos indicadores 

que dão nome aos grupos. A partir disso, além das variáveis match, para facilitar e tornar a 

análise mais aplicada, os índices e indicadores serão sempre analisadas as médias, de acordo 

com outros 3 aspectos, ou grupos conglomerados: 

1- PIB e População: municípios que em relação ao PIB e a População são similares; 

2- População e Estado: municípios com população similar que estão no mesmo 

Estado; 

3- População: municípios que em relação a população são similares. 

A partir do posicionamento do município em questão em relação as outras cidades que 

compõem o grupo similar, é possível inferir, para cada indicador ou índice, se há 

oportunidades de melhoria ou não. Desta maneira, a leitura a ser realizada é uma comparação 

do indicador de Cruzeiro e a média do indicador dos grupos conglomerados.  

De forma específica e complementar, fez-se necessária a análise das demonstrações 

contábeis do município de Cruzeiro. Sendo assim, foram analisados os balanços e balancetes 

fornecidos pela atual administração de Cruzeiro (2016) que compreendem o período que 

inclui a última gestão, de 2012 a 2016.  

 

5.2 Informações gerais do município 

Fundado em 02 de outubro de 1901, Cruzeiro é um município paulista localizado no 

Vale do Paraíba, no limite do estado com Minas Gerais. Está localizado a aproximadamente 

226 quilômetros das capitais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e, próximo a outros 

importantes municípios como Campinas e São José dos Campos, além da Região 

Metropolitana de São Paulo. De acordo com o portal @Cidades do IBGE, o município faz 

divisa com 4 (quatro) municípios paulistas: Lavrinhas (6.193 hab.), Silveiras (7.102 hab.), 

Piquete (14.048 hab.) e Cachoeira Paulista (32.536 hab.) e, há também outros 3 (três) 
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municípios mineiros limítrofes, são eles: Passa Quatro (16.413 hab.), Delfim Moreira (8.203 

hab.) e Marmelópolis (2.918 hab.). Dentre as formas de regionalizações político-

administrativas existentes
26

, o Município integra a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
27

, a qual corresponde aos mesmos municípios que compõem a Região 

Administrativa de São José dos Campos, além da Região de Governo de Cruzeiro
28

. 

Segundo a estimativa do IBGE para 2017, população de Cruzeiro é de 81.724 

habitantes, majoritariamente urbana, com cerca de 97,45% da população vivendo na cidade. 

Com a extensão territorial correspondente a 305,69 km², Cruzeiro tem a densidade 

demográfica classificada como moderada, sendo da ordem de 252 habitantes/ km² (IBGE, 

2017). Já em relação à sua taxa geométrica de crescimento anual da população para o período 

de 2010 a 2017, Cruzeiro apresenta uma taxa de 0,39% a.a. de acordo com a Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação SEADE). 

Segundo o Atlas Brasil, Cruzeiro é um município bem posicionado no ranking de 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, com IDHM localizado na faixa alta 

(0,700 a 0,799), ocupa a 76ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros, em 2010. Já nas 

edições referentes a 1991 e 2000 para este mesmo índice, Cruzeiro esteve nas faixas de baixo 

(0,556) e alto (0,704) desenvolvimento humano, respectivamente
29

. 

Em 2014, segundo o IBGE, o PIB registrado para a municipalidade foi de 2.141,39 

milhões de reais. Os setores que mais contribuem com Valor Adicionado no PIB, são o setor 

de serviços e indústria, com 48,4% e 37,2%, respectivamente. Complementarmente, a 

agropecuária pode ser categorizada como um setor de pouca expressão no município, 

somando apenas 0,4% no PIB. Já administração pública, detém 15% da participação do Valor 

Adicionado por setor no PIB da cidade.  Desde 2005, o município de Cruzeiro viu seu PIB 

praticamente dobrar durante o período considerado pela presente pesquisa, conforme 

demonstra a Tabela 2. Passou de R$ 1,09 bilhão em 2005 para R$ 2,14 bilhões em 2014. No 

                                                 
26

 De acordo com informações disponibilizadas pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação 

SEADE) disponíveis em http://produtos.seade.gov.br/produtos/divpolitica/. 
27

 Criada através da Lei Complementar nº 1.166, de 9 de Janeiro de 2012, essa região metropolitana é formada 

por 39 municípios, sendo eles: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do 

Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, 

Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, 

Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do 

Barreiro, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba. 
28

 É composta pelos municípios de Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e 

Silveiras. Estes 08 (oito) municípios, de acordo com a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. 

(EMPLASA), concentravam em 2016 uma população de cerca de 130 mil habitantes em uma área de 2.786,61 

Km
2
. Dados e informações disponíveis em  https://www.emplasa.sp.gov.br/RMVPLN. 

29
 Os dados apresentados estão disponíveis na página do IBGE denominada @Cidades. Ver: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=351340. 
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entanto, esse crescimento não se demonstrou constante, apresentando quedas em 2006 (-

10,34%), 2009 (-2,42%) e 2012 (-6,47%). 

 

Tabela 3 - Produto Interno Bruto (PIB) no Município de Cruzeiro (2005-2014) 

ANO 
VALOR* 

(em mil reais) 

VARIAÇÃO** 
(%) 

2014 2.141.388 8,27 

2013 1.964.349 21,27 

2012 1.546.555 -6,47 

2011 1.646.678 11,94 

2010 1.450.013 18,66 

2009 1.179.411 -2,42 

2008 1.207.977 15,56 

2007 1.020.047 2,70 

2006 992.540 -10,34 

2005 1.095.172 -- 

(*) A preços correntes; (**) Em relação ao ano anterior. Fonte: IBGE. 

 

 

Quanto à política, o atual prefeito do município é Thales Gabriel 

Fonseca (Solidariedade – SD) e o seu vice é Davi Mota Costa (Partido Verde – PV). O Poder 

Legislativo cruzeirense é composto por 10 vereadores, sendo 04 (quatro) da mesma legenda 

do Prefeito (Solidariedade) e outros 02 (dois) da mesma legenda do Vice-Prefeito (Partido 

Verde). Já os outros 04 (quatro) vereadores restantes são filiados ao Partido Republicano 

(PR), o qual também compôs a coligação que elegeu a supracitada chapa majoritária, 

democraticamente eleita nas últimas eleições municipais de 2016. Sendo desta forma, 100% 

dos vereadores filiados a partidos que formam a sua base aliada na instância legislativa local.  

A seguir a administração pública municipal de Cruzeiro será detalhada em subitens 

primordiais para propiciar a caracterização e melhor entendimento das dinâmicas da cidade. 

Conhecer o município, os pontos fortes bem como as oportunidades de melhoria, é importante 

para determinar a prioridade de implementação da agenda em busca do reequilíbrio fiscal: 

incremento da arrecadação ou austeridade na alocação de recursos. 
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5.3.1 Estrutura de gestão do município 

Em 2015, último ano em que o Munic (IBGE) disponibiliza dados e informações sobre 

os governos municipais, Cruzeiro conta com 2.620 funcionários diretos e 140 indiretos 

(ativos). Ressalta-se que o município em questão não possui funcionários ativos sobre o 

regime celetista. Estas e outras informações sobre a composição do quadro de funcionários 

públicos municipais de Cruzeiro pode ser observada na da tabela abaixo. 

 

Tabela 4 - Composição do quadro de funcionários da Administração Pública Municipal 

VÍNCULO 
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS – 2015  

Adm. Direta Adm. Indireta 

Estatutários 2.012 132 

CLT 0 0 

Somente comissionados 115 8 

Estagiários 85 0 

Sem vínculo permanente 408 0 

Total 2.620 140 

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic (2015) 

 

Ao que concerne ao planejamento urbano, Cruzeiro conta com órgão específico para a 

finalidade, sendo esta denominada Secretaria de Planejamento e Obras. Além do referido 

órgão, a Administração Municipal está estruturada na figura da Secretaria de Administração; 

Secretaria de Finanças; Secretaria de Relações Institucionais (Esporte, Lazer e Cultura); 

Secretaria de Desenvolvimento; Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo; 

Secretaria de Educação; Secretaria de Governo; Secretaria de Saúde; Secretaria de Meio 

Ambiente; e, por fim, Secretaria da Procuradoria Jurídica. 

O município descentraliza a prestação de serviços de saneamento através do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Cruzeiro (SAAE Cruzeiro), que, segundo o seu site, presta 

serviços de captação, tratamento e distribuição de água, bem como, coleta e tratamento do 

esgoto domiciliar. 

A partir de dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic)
30

, do ano 

de 2015, é possível verificar que a administração reportou a informatização dos cadastros e 

bancos de dados relacionados à saúde, educação e patrimônio. Neste sentido, o controle da 

execução orçamentária, da folha de pagamento e o banco de dados de funcionários também 

são informatizados. 

                                                 
30

 As informações provenientes do Munic poderão ser localizadas através do acesso no link: 

https://munic.ibge.gov.br/sel_tema.php?periodo=2015&municipio=3513405&UF=35 
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Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 148.342      -             165.534      Cruzeiro (SP) -          -         -           

PIB e População 187.328      213.974     213.623      PIB e População -          -         -           

População e Estado 201.178      218.654     252.269      População e Estado 659         604        604          

População 158.872      168.137     193.015      População 283         2.013     2.013       

Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) -             -             - Cruzeiro (SP) 1.119      -         697          

PIB e População 9.481          9.735         10.533        PIB e População 4.332      6.452     6.028       

População e Estado 15.300        13.250       16.577        População e Estado 6.802      5.802     16.803     

População 8.928          9.869         10.561        População 6.282      4.811     8.439       

Receitas de Capital 0%

Receitas Correntes 100% Receitas de Capital Intraorçam. 0%

Receitas Correntes Intraorçam. 0%

Ainda segundo as informações obtidas por meio de consulta ao Munic, Cruzeiro não é 

participante de consórcios intermunicipais, estaduais ou da união, ou seja, a estrutura de 

gestão para provisão de serviços públicos é municipal. 

 

5.3.2 Receitas do município de Cruzeiro 

Conforme demonstra a figura 5, Cruzeiro mantém o patamar de arrecadação menor 

quando comparado com os grupos de municípios similares em “PIB e População”, 

“População” e “Estado e População”. Ou seja, em comparação à média registrada para os 

grupos comparativos, o município se manteve aquém em relação ao montante arrecadado.  

 

 

Gráfico 2 - Evolução das Receitas do Município de Cruzeiro e dos grupos comparativos – 

2014 a 2016 (‘000 R$) 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN. 

 

Com a intenção de detalhar para conhecer adequadamente as finanças do município 

em questão, serão apresentados os números referentes às categorias orçamentárias. 

Primeiramente relacionadas a arrecadação a partir da Tabela 05. 

 

Tabela 5 - Composição das Receitas do Município de Cruzeiro – 2014 a 2016 (‘000 R$) 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN 
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Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 1.119      -          697              Cruzeiro (SP) 766          -          697           

PIB e População 4.332      6.452       6.028           PIB e População 1.819       1.938       1.585        

População e Estado 6.802      5.802       16.803         População e Estado 4.792       3.414       3.399        

População 6.282      4.811       8.439           População 4.366       2.807       3.821        

Receitas de Capital 0% Convênios 0%

Ressalta-se que Cruzeiro não reportou (ou não registra) a existência de Receitas Intra-

orçamentárias
31

, sejam Correntes ou de Capital, enquanto, na média, municípios do grupo 

comparativo População e Estado, ou seja, a média dos municípios paulistas com população 

similar de Cruzeiro, registram mais de 16 milhões de reais em recursos desta natureza.  

Como é possível observar, majoritariamente, a arrecadação de Cruzeiro é proveniente 

de Receitas Correntes. Estas, detalhadas a seguir, são compostas por: Receitas Tributárias, 

Transferências Correntes, Receita Patrimonial e Outras Receitas Correntes. No que tange as 

Receitas de Capital, o montante arrecadado chama atenção pela discrepância em comparação 

à média dos outros grupos, como pode ser observado na Tabela 06. 

 

Tabela 6 - Detalhamento da composição das Receitas de Capital do Município de Cruzeiro – 

2014 a 2016 (‘000 R$) 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN.  

 

 

Em 2014 os convênios não eram a totalidade da composição das Receitas de Capital, 

já no ano de 2016, o montante proveniente de convênios é 100% do montante registrado como 

Receitas de Capital. Quando comparado com o valor médio do grupo “População”, o valor 

reportado por Cruzeiro é, pelo menos, 5 vezes menor. Vale ressaltar que, para convênios, a 

adequação das propostas pode ser condicionada a critérios socioeconômicos. Sendo assim, é 

interessante realizar a comparação com a média do grupo PIB e População, e esta é ao menos 

duas vezes maior. 

A partir da Tabela 8, disposta logo abaixo, a composição das Receitas Correntes será 

aberta em outras quatro categorias. A análise do valor total das Receitas Correntes é, por si só, 

um interessante marco desta pesquisa. Em comparação com a média do grupo População e 

Estado, ou seja, com a média das cidades paulistas com população similar à de Cruzeiro, o 

valor total reportado para 2016 é cerca de 100 milhões menor. Com esta constatação já é 

                                                 
31

 Segundo a descrição do Manual do MTO, utilizado como referência para elaboração das análises, as Receitas 

Intra-orçamentárias são aquelas que não representam entradas de recursos, pois são remanejamentos de receitas 

entre órgãos no ente federativo. 
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Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 3.622      -         3.570     

PIB e População 7.075      5.166     6.929     

População e Estado 11.151    10.454   11.499   

População 5.014      5.528     7.255     

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 16.434    -         18.052   

Receitas Correntes 100% PIB e População 35.352    47.804   34.794   

Grupos 2014 2015 2016 População e Estado 44.509    51.890   55.351   

Cruzeiro (SP) 148.342 -         165.534 População 25.547    27.045   29.454   

PIB e População 187.328 213.974 213.623 

População e Estado 201.178 218.654 252.269 

População 158.872 168.137 193.015 

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 113.573  -         124.273 

PIB e População 126.964  141.490 144.023 

População e Estado 131.750  139.760 163.587 

População 115.126  120.777 137.462 

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 1.175      -         1.768     

PIB e População 6.385      7.643     8.285     

População e Estado 3.870      4.643     4.724     

População 3.800      4.110     5.715     

Receita Patrimonial 1%

Outras Receitas Correntes 2%

Transferências Correntes 75%

Receitas Tributárias 11%

possível inferir que há necessidade de agir no sentido do incremento da arrecadação da 

municipalidade. 

 

Tabela 7 - Composição das Receitas Correntes do Município de Cruzeiro – 2014 a 2016 

(‘000 R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN.  

 

A diferença se reflete em todas as categorias, com destaque para as Transferências 

Correntes
32

, cujo percentual de diferença é menor e em relação as Receitas Tributárias em que 

a diferença é maior, podendo indicar que, no limite, as administrações municipais de Cruzeiro 

(anteriores) possuíam dificuldades relacionadas as capacidades institucionais
33

 necessárias 

para instituir, fiscalizar e arrecadar tributos.  

 

 

                                                 
32

 As Transferências Correntes, constituídas pelas transferências constitucionais, possuem coeficientes baseados 

em diversas variáveis. Sendo assim, os montantes transferidos são independentes de esforços. 
33

 “Habilidade das administrações [para] cumprirem suas responsabilidades em um governo democrático: utilizar 

bem os recursos públicos e direcioná-los para os objetivos desejados; gerir programas e pessoas de forma 

eficiente, e avaliar se os objetivos estão sendo alcançados” (CRUZ, MONTORO e BIO, 2011b, p. 3) 
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Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 5.620      -         6.293     

PIB e População 12.115    16.326   14.812   

População e Estado 14.416    17.551   23.654   

População 5.971      7.061     8.384     

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 1.316      -         1.206     

PIB e População 3.720      5.150     3.374     

População e Estado 3.996      4.482     4.282     

População 2.519      2.755     2.814     

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 16.434   -         18.052   

PIB e População 35.352   47.804   34.794   

População e Estado 44.509   51.890   55.351   Grupos 2014 2015 2016

População 25.547   27.045   29.454   Cruzeiro (SP) 6.998      -         7.232     

PIB e População 12.759    16.971   13.501   

População e Estado 15.202    17.332   18.132   

População 10.779    10.949   11.526   

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 389         -         492        

PIB e População 3.589      5.087     3.861     

População e Estado 4.321      4.982     4.907     

População 2.679      2.965     3.185     

ISS 4%

Taxas 0%

Receitas Tributárias 11%

IPTU 4%

ITBI 1%

Tabela 8 - Composição das Receitas Tributárias do Município de Cruzeiro – 2014 a 2016 

(‘000 R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN. 

 

Em relação à Receita Tributária é interessante traçar, previamente, linhas de raciocínio 

em busca de causalidades e, também, para poder realizar comparações com maior acurácia. 

Por exemplo, é importante refletir sobre a diferença das médias de cada grupo em relação a 

arrecadação de IPTU. Uma vez que o grupo comparativo “População” é constituído por 

municípios de população similar de todos os estados, a variação entre o número de imóveis 

urbanos e o valor dos imóveis, por exemplo, faz com que a média seja mais baixa. Isso ocorre, 

pois, municípios em que estas variáveis match são menos significativas abaixam a média. 

Sendo assim, é importante determinar que o PIB, a localização e a instituição, são variáveis 

determinantes e de grande influência para comparação de índices relacionados a tributação. 

Dessa maneira, neste ponto iremos nos concentrar na comparação em relação as 

médias dos grupos comparativos “População e Estado” e “PIB e População”.  
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Para o IPTU, Cruzeiro registrou apenas 26,6% da arrecadação média do grupo 

“População e Estado” e, em relação ao grupo “PIB e População”, o total arrecado por 

Cruzeiro representa apenas 42,5%.  

Em relação ao ITBI, o município reportou a arrecadação de cerca de R$1.206.000 o 

que representa aproximadamente 35,7% da média arrecadada pelo grupo “PIB e População”, 

no ano de 2016. É interessante observar que para todos os grupos os valores médios 

arrecadados em 2016 são menores ou variam pouco em relação 2014, apesar de, em 2015, 

serem maiores. Uma das prováveis causas dessa variação próxima ou negativa pode ser a crise 

econômica. 

Quanto ao tributo de serviços, ou seja, o ISS temos, mais uma vez, a arrecadação de 

Cruzeiro registrada aquém às médias dos grupos comparativos. Se comparado com a média 

arrecadada pelo conjunto chamado “PIB e População”, Cruzeiro reporta a arrecadação de em 

torno de 39,8%. A cidade que representa um polo de serviços em sua microrregião e 

concentra algumas indústrias de médio e grande porte não tem arrecadação de Imposto Sobre 

Serviços condizente.  

Por fim, no que diz respeito as Taxas, o município objeto de estudo, atinge os menores 

patamares quando comparado com as médias dos outros grupos. Em 2016, com arrecadação 

de aproximadamente R$492.000, a cidade reportou um montante de cerca de 10% da média 

arrecadada pelo grupo “População e Estado”. Isto quer dizer que, de acordo com o reportado 

pela administração ao Finbra, a gestão pública municipal de Cruzeiro arrecada em Taxas 

somente 10% da média arrecadada por municípios similares em população do Estado de São 

Paulo.  

A seguir, na Tabela 09, serão detalhadas as Transferências Correntes reportadas no 

período entre 2014 a 2016. 
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Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 23.137    -         29.102   

PIB e População 24.641    25.650   29.559   

População e Estado 23.641    24.836   36.302   

População 23.873    24.750   30.726   

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 4.645      -         5.178     

PIB e População 4.620      6.170     5.042     

População e Estado 5.683      6.352     6.061     

População 4.135      4.007     4.268     

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 16.056    -         16.470   

PIB e População 19.202    21.984   21.700   

População e Estado 13.530    13.993   15.398   

Grupos 2014 2015 2016 População 16.578    17.812   20.113   

Cruzeiro (SP) 113.573 -         124.273 

PIB e População 126.964 141.490 144.023 

População e Estado 131.750 139.760 163.587 Grupos 2014 2015 2016

População 115.126 120.777 137.462 Cruzeiro (SP) 31.373    -         31.646   

PIB e População 32.193    35.312   34.967   

População e Estado 35.644    39.339   44.223   

População 25.532    26.573   29.943   

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 6.710      -         7.273     

PIB e População 8.128      10.153   9.733     

População e Estado 8.878      9.749     14.091   

População 4.769      5.405     6.810     

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 27.119    -         28.267   

PIB e População 31.525    35.764   35.385   

População e Estado 30.622    32.506   33.365   

População 26.023    27.724   30.904   

FUNDEB 17%

União Fundo Saúde 10%

Cota ICMS - Estado 19%

Cota IPVA - Estado 4%

Transferências Correntes 75%

FPM - União 18%

FNDE - União 3%

Tabela 9 - Composição das Transferências Correntes do Município de Cruzeiro – 2014 a 

2016 (‘000 R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN. 

 

O primeiro aspecto a ser observado em relação as Transferências Correntes é seu 

percentual de composição em relação ao total das receitas do município. Como é possível ver 

na Tabela, 75% das receitas de Cruzeiro são constituídas pelas Transferências Correntes. Este 

dado demonstra a dependência do município com os outros entes federativos.  
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Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 3.622      -           3.570      Cruzeiro (SP) 1.739      -         1.620     

PIB e População 7.075      5.166        6.929      PIB e População 3.004      3.021     2.431     

População e Estado 11.151    10.454      11.499    População e Estado 4.145      5.289     3.352     

População 5.014      5.528        7.255      População 2.098      2.503     2.078     

Outras Receitas Correntes 2% Dívida Ativa Tributárias 1%

Além da dependência, a análise dos dados expostos também revela outro aspecto 

importante. Se em relação às Receitas Tributárias podem ser observadas diferenças entre os 

recursos arrecadados por Cruzeiro e as médias dos grupos, para as Transferências as 

diferenças são pequenas. Isto ocorre em razão das variáveis utilizadas para realização dos 

repasses. As transferências são calculadas com base na população a ser atendida ou na faixa 

populacional estimada para a cidade, entre outros fatores e, sendo assim, dado que os clusters 

também tem influência da população, os patamares de recursos são parecidos. 

Por fim, na Tabela 10, disposta abaixo, estão colocados os dados relativos a “Outras 

Receitas Correntes”. Nesta categoria, o destaque é para a Dívida Ativa. 

 

Tabela 10 - Composição de Outras Receitas Correntes do Município de Cruzeiro – 2014 a 

2016 (‘000 R$) 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN. 

 

Em geral, os municípios têm dificuldades para arrecadar os recursos da Dívida Ativa. 

Segundo um estudo
34

 da Confederação Nacional dos Municípios – CNM, os municípios 

recuperam, em média menos de 3% do seu estoque de dívida. Contudo, como pode ser 

observado pelos dados apresentados na Tabela 10, o município de Cruzeiro alcança números 

menores que a média para os grupos de cidades similares representando uma oportunidade de 

melhoria. Em anexo a este documento está disponibilizada a visão geral das receitas (vide 

Anexo 6). 

 

5.3.3 Despesas do município de Cruzeiro 

Como explicado na sessão anterior, o objetivo deste capítulo é oferecer uma 

perspectiva detalhada da situação do município. Para tanto, além das questões relacionadas 

com as receitas disponíveis, também serão analisadas algumas das despesas realizadas e 

reportadas ao FINBRA dos anos de 2014, 2015 e 2016. 

                                                 
34

 Estudo intitulado “Dívida Ativa: Exame do crescimento do Estoque da Dívida Ativa nos municípios e as 

alternativas para a sua redução” disponível em: 

http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/D%C3%ADvida%20Ativa%20-

%20Exame%20do%20crescimento%20e%20alternativas%20para%20a%20sua%20redu%C3%A7%C3%A3o.p

df  

http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/D%C3%ADvida%20Ativa%20-%20Exame%20do%20crescimento%20e%20alternativas%20para%20a%20sua%20redu%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/D%C3%ADvida%20Ativa%20-%20Exame%20do%20crescimento%20e%20alternativas%20para%20a%20sua%20redu%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/D%C3%ADvida%20Ativa%20-%20Exame%20do%20crescimento%20e%20alternativas%20para%20a%20sua%20redu%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Assim como realizado para as Receitas, no Gráfico 03 é apresentada a evolução das 

despesas municipais em relação aos grupos comparativos. 

 

Gráfico 3 - Evolução das despesas do Município de Cruzeiro e dos grupos comparativos – 

2014 a 2016 (‘000 R$) 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN. 

 

Apesar de não haver reporte referente ao ano de 2015 disponibilizado no banco de 

dados do FINBRA, a título de informação, o total de Despesas para o ano foi contabilizado 

em R$ 155.080.697,55. Com esse número e em comparação com as Receitas, é possível 

afirmar que em 2015 e 2016, o município de Cruzeiro estava em situação de desequilíbrio 

fiscal. Em outras palavras, nestes dois anos a administração municipal teve gastos maiores do 

que a arrecadação. 

Contudo, é importante salientar que o patamar dos gastos da cidade não é alto quando 

comparado com a médias dos grupos de cidades similares, como pode ser observado no 

Gráfico 03. 

Com a finalidade de aprofundar o entendimento em relação aos gastos do município 

de Cruzeiro, abaixo será apresentada a Visão Econômica dos gastos. Como poderá ser 

observado, os dois maiores registros são as despesas com Pessoal e Encargos Sociais e Outros 

Serviços de Terceiros – PJ. Sendo que o gasto com Pessoal e Encargos Sociais fica acima do 

limite prudencial estipulado pela LRF. 

 

 

 

 

 



60 

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2013 2014 2015

Cruzeiro (SP) 83.696        -             104.751     Cruzeiro (SP) 1.946       -            2.201       

PIB e População 94.810        106.975     119.204     PIB e População 4.245       5.279       7.717       

População e Estado 106.033      113.465     129.301     População e Estado 10.471     8.309       10.974     

População 88.871        94.437       106.426     População 10.142     8.174       9.799       

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2013 2014 2015

Cruzeiro (SP) 15.351        -             20.031       Cruzeiro (SP) 2.360       -            2.319       

PIB e População 39.109        47.991       36.808       PIB e População 1.877       2.121       1.465       

População e Estado 53.062        59.919       59.602       População e Estado 2.720       3.036       2.672       

População 37.124        39.833       41.469       População 2.815       3.098       3.223       

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2013 2014 2015

Cruzeiro (SP) 6.799          -             6.944         Cruzeiro (SP) 4.863       -            6.712       

PIB e População 12.587        15.706       12.987       PIB e População 3.748       3.714       5.121       

População e Estado 12.196        13.114       13.045       População e Estado 2.751       2.352       3.264       

População 10.154        10.354       11.504       População 2.405       2.648       3.038       

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2013 2014 2015

Cruzeiro (SP) 5.867          -             4.290         Cruzeiro (SP) 1.454       -            1.050       

PIB e População 4.089          4.111         3.949         PIB e População 4.916       6.106       5.053       

População e Estado 3.855          3.460         4.044         População e Estado 2.828       1.770       2.093       

População 2.631          2.901         3.340         População 1.421       1.162       1.309       

Visão 

Econômica

Auxílio Alimentação 4%

Bem ou Serviço para Distr. Grat. 1%Amortização da Dívida 3%

Investimentos 1%

Outros Serviços de Terceiros - PF 1%

Pessoal e Encargos Sociais 62%

Outros Serviços de Terceiros - PJ 12%

Material de Consumo 4%

Tabela 11 - Visão econômica da composição das despesas do Município de Cruzeiro – 2014 

a 2016 (‘000 R$) 

 

 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN. 

 

Em relação a discrepâncias entre a despesa realizada por Cruzeiro e as despesas 

médias dos grupos comparativos, conforme demonstra a Tabela 11, vale salientar a categoria 

Investimentos. Em 2016, o município estudado registrou Investimentos totalizando o 

montante aproximado de R$ 2.201.000,00, enquanto, o grupo “População e Estado”, por 

exemplo, reportou na média o montante de R$ 10.974.000,00 para a mesma categoria.  

Os municípios devem, de acordo com a Constituição Federal, destinar ao menos 15% 

dos impostos e transferências para a área da Saúde, ao observar a tabela acima é possível 

constatar que Cruzeiro, em 2016, reportou gasto superior a 50 milhões com a pasta, ou seja, o 

dobro do piso estipulado. Outra pasta cujo mínimo de investimento é previamente estipulado 

pela CF/1988 é a da Educação, as despesas relativas a esta área deverão atingir o piso de 25%. 

De acordo com o levantamento, o município também cumpre o mínimo estipulado para a 

pasta.  Em anexo a este documento está disponibilizada a visão geral das despesas (vide 

Anexo 7). 
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5.3.4 Serviços públicos de saúde do município de Cruzeiro 

Há um consenso da gestão pública quanto a finalidade da arrecadação: os tributos são 

recolhidos com o objetivo de financiar a provisão de serviços públicos. Complementarmente, 

a eficiência de uma administração pública pode ser qualificada de acordo com o nível de 

qualidade com que presta seus serviços. Para aplicar essas duas reflexões a este trabalho serão 

apresentados alguns dados de acesso e impacto nas áreas de saúde e educação. 

No que diz respeito aos investimentos na área da saúde, são apresentados em sequência 

de dois gráficos e uma tabela. O Gráfico 04 demonstra o gasto municipal per capita com 

saúde. Os dados, dos anos 2013, 2014 e 2015, demonstram que em relação à média para o 

mesmo indicador dos grupos comparativos, Cruzeiro mantém gastos relativamente parecidos. 

Isto pode decorrer em função do financiamento da saúde via convênios e transferências.  

 

Gráfico 4 - Gastos municipais com Saúde por habitantes – 2013 a 2015 (R$) 

 
Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do DataSUS e FINBRA/STN. 

 

 O Gráfico 05 demonstra a proporção dos gastos em saúde que são financiados por 

transferências. Como pode ser observado, Cruzeiro registra investimento com recursos 

transferidos quase menores em relação as médias comparativas, superando apenas quando 

comparado na relação à Grupo População e Estado. 

 

Gráfico 5 - Proporção dos gastos em Saúde financiados pelas transferências do SUS – 2014 a 

2016 (R$) 

 
Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do FINBRA/STN. 
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Indicador
Última 

atualização
Unidade Cruzeiro (SP)

Grupo PIB e 

População

Grupo População e 

Estado
Grupo População

Expectativa de vida 2010 Anos 77,3 75,5 76,4 74,3

0,6

Óbitos Infantis 2014 # crianças 17,0 15,2 13,5 15,8

Óbitos Maternos 2014 # mães 0,0 0,4 0,3

107,9

Óbitos de causa definida 2014 % 83% 93% 91% 92%

Óbitos pré-maturos 2013 # pessoas 141,0 133,2 130,2

27%Internação evitável AB 2015 % 18% 24% 22%

Em complementação, a partir do exposto no Anexo 8 (Informações extras de Saúde), é 

possível perceber que a cidade financia a Saúde com menos recursos provenientes de 

transferências, quando comparado com os clusters. A reflexão que vale ser feita é no sentido 

de ao manter o gasto com saúde em patamares parecidos aos de outras cidades (representadas 

pelos Grupos comparativos), Cruzeiro dispende menor porcentagem de recursos transferidos, 

sendo assim, maior porcentagem de seus recursos do que os Grupos. 

A seguir, a Tabela 11 apresenta indicadores de impacto utilizados para discutir e medir 

percepção referente a qualidade dos serviços públicos de saúde (municipais). 

 

Tabela 12 - Quadro dos indicadores de desempenho da área de Saúde 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do Finbra (2014, 2015, 2016) 

 

Tais dados estão referenciados neste trabalho com a intenção de gerar evidencias, no 

entanto, é necessário ter cautela ao analisá-los. Verifica-se que os números de óbitos infantis e 

pré-maturos, relevante dado em saúde, está acima dos outros grupos de referência. No 

entanto, um dos aspectos a ser considerado nesta, contextualizado pelas entrevistas, é a 

posição de importância do sistema de saúde de Cruzeiro na microrregião em que está inserido. 

Sendo assim, a cidade é vista como um polo em saúde, o que pode acarretar na concentração 

de casos de maior complexidade para o município. 

 

5.3.5 Serviços públicos de educação do município de Cruzeiro 

Ao que concerne à pasta da educação, as primeiras colunas da figura 17 somadas 

representam o número de matrículas oferecidas em creches, pré-escola e ensino fundamental 

e, portanto, geridas pela municipalidade, ou seja, mais de 5 mil crianças são atendidas pela 

competência local de governo.  
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Gráfico 6 - Número de matrículas sob responsabilidade da Administração Municipal de 

Cruzeiro por tipo de ensino (2015) 

 
Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do Munic (2015) 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é, segundo o INEP, um 

indicador de resultados de qualidade da educação, que consolida as médias de desempenho 

em avaliações de português e matemática, calculadas através da Prova Brasil para os 

municípios, conjuntamente com a aprovação escolar, ou seja, o rendimento dos alunos.  

Este indicador traz valores que permitem traçar metas de qualidade educacional junto 

a gestão pública, inclusive local. O índice varia de 0 a 10 indicando, e quanto mais próximo 

de 10 maior qualidade existente no ensino. É também, um índice de eficiência da alocação de 

recursos, uma vez que mensura resultados. Desta forma, ao verificar a figura 18, nota-se que 

Cruzeiro variou de forma semelhante em relação aos Grupos de analise, demonstrando 

aumento de qualidade ao longo dos anos.   

 

Gráfico 7 - Evolução do IDEB anos iniciais do Município de Cruzeiro e grupos comparativos 

(2009, 2011, 2013 e 2015) 

 
Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do IIDEB/INEP. 
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Ainda assim o município de Cruzeiro está aquém da média dos Grupos, dando a 

oportunidade para uma análise mais profunda a respeito da eficiência de aplicação do recurso 

neste setor. 

Com o exposto busca-se elaborar um raciocínio geral da gestão pública, temos um 

município, com especificidades locais e uma estrutura de gestão posta; um montante de 

receitas de arrecadação de tributos e transferências (majoritariamente); o direcionamento dos 

gastos, despesas e investimentos e, por fim, os resultados alcançados (serviços públicos). 

Seguindo o raciocínio, as conclusões deste capítulo vão no sentido de diagnosticar 

uma importante defasagem das receitas municipais, gastos públicos semelhantes aos 

municípios similares e entrega de serviços públicos bastante satisfatórios quando comparados 

aos grupos conglomerados e ao relevar o orçamento disponível. Entretanto, é primordial 

adotar o posicionamento consoante com a melhoria contínua.  

Assim, apesar de prioritárias, as ações relativas ao incremento de receitas não são 

exclusivas. É urgente a adoção de agendas que além de agir para aumentar as receitas, 

mantenham a austeridade do gasto e promovam ganho de eficiência para o gasto, monitorado 

a partir de indicadores de qualidade de resultados.  



65 

6 DIAGNÓSTICO DAS RECEITAS DE CRUZEIRO  

 

Com a intenção de cumprir o objetivo propositivo e especificamente voltado a 

arrecadação fiscal do presente trabalho, fez-se necessário levantar e analisar aspectos do 

orçamento, financeiros e legais relacionados a questão fiscal de Cruzeiro. A seguir os 

resultados são apresentados e comentados a fim de que a situação objeto de estudo deste 

trabalho e, de modo especial a arrecadação do município de Cruzeiro, seja minunciosamente 

descrita e detalha para que as propostas de ação sejam assertivas.  

Para facilidade das análises, o grupo optou por analisar um ciclo de gestão do 

município (2012 a 2016), dessa maneira a administração municipal de Cruzeiro, na figura da 

Secretária de Finanças, forneceu documentos base para elaboração deste capítulo: (1) 

Balanços Orçamentários, (2) Balanço Financeiro, (3) Balanço Patrimonial e (4) 

Demonstrações das Variações Patrimoniais. 

Primeiramente, realizou-se a decomposição das previsões dadas pela Lei Orçamentária 

Anual (LOA) para o ano de 2017. Seguindo a lógica, as demonstrações contábeis dos anos de 

2012 a 2016 foram analisadas por meio de comparações, análises verticais e horizontais. As 

análises descritas são técnicas básicas que, segundo Assaf Neto (2002), fornecem a situação 

geral da entidade com objetivo de melhorar a tomada de decisão. O mesmo autor ainda 

explica que as Análises Horizontais, também chamadas de Análises de Evolução, consistem 

em realizar uma análise temporal. Estas são realizadas comparando um grupo de contas de 

exercícios diferentes, o que permite concluir fatos relacionados a sua evolução. Em 

complementação, o autor propõe realizar Análises de Estrutura, as chamadas Análises 

Verticais, que permitem concluir a participação de cada rubrica ou conta no montante total.  

Como dito, o objetivo do grupo é apresentar uma carta de propostas, que possam ser 

colocadas em prática e, principalmente, tragam resultados para a atual administração. Por fim, 

realizou-se um diagnóstico da legislação tributária municipal, para apurar oportunidades de 

melhoria e indicar alternativas e ações. 

 

6.1 Diagnóstico orçamentário do município com foco na receita. 

 

Por meio da Lei nº 4.538, de 19 de dezembro de 2016, a Câmara Municipal de 

Cruzeiro aprovou e o prefeito sancionou a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a 

receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2017. Do montante total 

de 175.305.500,00 reais, a quantia de 145.981.125,00 reais foi estimada para o Executivo, 
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cerca de 6.689.375,00 reais destinados ao poder Legislativo. O valor total será dividido em 

aproximadamente 13% para a Administração Indireta e 87% para a Administração Direta. A 

LOA prevê as seguintes receitas conforme as fontes: 

 

Tabela 13 - Receitas Correntes e de capital previstas para o Município de Cruzeiro para o ano 

de 2017 (R$) 

 
Fonte: Elaboração dos autores com dados da LOA/2017 do Município de Cruzeiro. 

 

 

Através da Tabela 13 é possível notar que 98% das receitas do Município de Cruzeiro 

são correntes. Destaca-se também que, dentro das Receitas Correntes, as Transferências 

Correntes
35

 têm a considerável proporção de 82% do total, seguidas por Receitas de Serviços 

e Receitas Tributárias com 12% e 10%, respectivamente. 

Ainda segundo a LOA 2017, as despesas alocadas por natureza econômica são 

descritas conforme a distribuição de recursos demonstrados a seguir na Tabela 14: 

 

 

 

                                                 
35 As Transferências Correntes são compostas por: Transferências Intergovernamentais, Transferência de Pessoas, 

Transferências de Instituições Privadas, Transferências do Exterior, Convênios e Transferências para Combate à Fome. 

Item RECEITAS PREVISTA (2017)
Valor previsto

(em reais)

1 RECEITAS CORRENTES 171.925.997,69

1.1 Receita Tributária 18.296.800,00

1.2 Receita de Contribuição 1.500.000,00

1.3 Receita Patrimonial 1.154.680,00

1.4 Receita Agropecuária 0

1.5 Receita Industrial 0

1.6 Receita de Serviços 20.960.480,00

1.7 Transferências Correntes 141.183.250,00

1.8 Outras Receitas Correntes 5.134.587,69

9.
(-) Deduções de Receitas Correntes 

(FUNDEB)
16.303.800,00

2. RECEITAS DE CAPITAL 3.379.501,31

2.1 Operações de Crédito 0

2.2 Alienação de Bens 36.000,00

2.3 Amortização de Empréstimos 0

2.4 Transferências de Capital 3.343.501,31

2.5 Outras Receitas de Capital 0

175.305.499,00
TOTAL RECEITAS 

(Correntes + Capital)  
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Item DESPESAS PREVISTAS (2017)
Valor previsto

(em reais)

1 DESPESAS CORRENTES 158.697.311,38

1.1 Pessoal e Encargos Sociais 93.877.487,89

1.2 Juros e Encargos da Dívida 230.000,00

1.3 Outras Despesas Correntes 64.589.823,49

2. DESPESAS DE CAPITAL 16.608.188,62

2.1 Investimentos 9.526.188,62

2.2 Inversões Financeiras 30.000,00

2.3 Amortização de dívida 5.392.000,00

3. Reserva de Contingência 1.660.000,00

175.305.500,00
TOTAL DESPESAS 

(Correntes + Capital)

 

Tabela 14 - Despesas classificadas pela natureza econômica no Município de Cruzeiro para o 

ano de 2017 (R$) 
 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base na LOA 2017 do Município de Cruzeiro. 

 

Ressalta-se a participação das despesas com Pessoal e Encargos Social, item que 

representa 59% da composição das Receitas Correntes e 53,5% do Total de Despesas. Ao 

comparar os itens, as Despesas Correntes representam mais de 90% do Total de Despesas. 

Observa-se que o Total de Despesas previstas para o ano de 2017 pela LOA é 

2.309.200,34 reais menor que o previsto pela LOA 2016 para o mesmo ano. Esta diferença 

pode ser explicada pela situação financeira do município que levou a contenção de despesas 

pela nova administração. 

Realizando análises com o último ciclo orçamentário completo (2016), a próxima 

tabela contempla a previsão atualizadas das receitas e despesas comparando as receitas 

realizadas com as despesas empenhadas. O principal objetivo desta análise é suscitar sobre a 

capacidade de planejamento e o uso das peças orçamentárias como instrumentos de 

planejamento por parte da administração responsável.  
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Tabela 14 - Execução orçamentária do Município de Cruzeiro para o ano de 2016 (R$) 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base no Balanço Orçamentário - Exercício 2016 do Município de Cruzeiro. 

 

Item RECEITAS
PREVISÃO (2016)

(em reais)

REALIZAÇÃO (2016)

(em reais)

1 RECEITAS CORRENTES 169.241.909,16 165.534.077,84

1.1 Receita Tributária 15.764.800,00 18.051.863,75

1.2 Receita de Contribuição 2.000.000,00 1.686.566,63

1.3 Receita Patrimonial 1.907.980,00 1.767.819,51

1.4 Receita Agropecuária 0 0

1.5 Receita Industrial 0 0

1.6 Receita de Serviços 20.176.776,00 16.184.564,77

1.7 Transferências Correntes 124.442.813,16 124.272.917,56

1.9 Outras Receitas Correntes 4.949.540,00 3.570.345,62

2. RECEITAS DE CAPITAL 36.000,00 696.926,50

2.1 Operações de Crédito 0 0

2.2 Alienação de Bens 36.000,00 0

2.3 Amortização de Empréstimos 0 0

2.4 Transferências de Capital 0 696.926,50

2.5 Outras Receitas de Capital 0 0

TOTAL RECEITAS 

(Correntes + Capital)   169.277.909,16 166.231.004,34

-3.046.904,82

DESPESAS
PREVISÃO (2016)

(em reais)

REALIZAÇÃO (2016)

(em reais)

1. DESPESAS CORRENTES 169.101.329,19 164.901.965,15

1.1 Pessoal e Encargos Sociais 105.865.959,64 104.781.214,09

1.2 Juros e Encargos da Dívida 201.442,00 201.440,49

1.3 Outras Despesas Correntes 63.033.927,55 59.919.310,57

2. DESPESAS DE CAPITAL 4.043.450,34 2.415.447,78

2.1 Investimentos 4.043.450,34 2.415.447,78

2.2 Inversões Financeiras 0 0

2.3 Amortização 4.289.920,62 4.289.877,37

9 Reserva de Contingência 180.000,19 0

TOTAL DESPESAS 

(Correntes + Capital) 177.614.700,34 171.607.290,30

6.007.410,04

Superávit 2.960.505,22

Déficit de arrecadação

Economia Orçamentária
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PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES 169.241.909,16 165.534.077,84 160.411.992,97 154.785.559,06 143.698.753,81 148.341.591,11 133.371.020,00 140.348.459,96 139.537.578,00 141.860.114,94

Receita Tributária 15.764.800,00 18.051.863,75 19.236.500,00 16.179.607,29 16.342.000,00 16.433.613,02 15.042.000,00 15.810.197,58 11.439.500,00 14.031.480,69

Receita de Contribuições 2.000.000,00 1.686.566,63 2.000.000,00 1.071.352,82

Receita Patrimonial 1.907.980,00 1.767.819,51 611.100,00 1.796.953,80 390.000,00 1.174.624,04 445.000,00 448.892,93 640.000,00 437.180,60

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços 20.176.776,00 16.184.564,77 18.155.045,00 13.859.658,37 16.646.000,00 13.538.544,83 13.859.777,00 10.800.195,02 11.398.000,00 10.496.462,70

Transferências Correntes 124.442.813,16 124.272.917,56 116.450.847,97 117.855.100,17 106.847.753,81 113.573.203,97 100.970.020,00 107.905.306,25 112.998.878,00 107.564.703,80

Outras Receitas Correntes 4.949.540,00 3.570.345,62 3.958.500,00 4.022.886,61 3.473.000,00 3.621.605,25 3.054.223,00 5.383.868,18 3.061.200,00 9.330.287,07

RECEITAS DE CAPITAL 36.000,00 696.926,50 51.000,00 220.760,00 50.000,00 1.119.169,58 50.000,00 1.264.482,39 2.379.251,26

Operação de Crédito

Alienação de Bens 36.000,00 51.000,00 50.000,00 50.000,00

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital 696.926,50 220.760,00 1.119.169,58 1.264.482,39 2.379.251,26

Outras Receitas de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS 169.277.909,16 166.231.004,34 160.462.992,97 155.006.319,06 143.748.753,81 149.460.760,69 133.421.020,00 141.612.942,35 139.537.578,00 144.239.366,20

DÉFICIT (IV) 5.376.285,96 5.369.220,34 1.015.834,76 6821769,62

TOTAL (V)=(III+IV) 169.277.909,16 171.607.290,30 160.462.992,97 160.375.539,40 143.748.753,81 149.460.760,69 142.628.777,11 144.239.366,20

Diferença

(Previsto - Realizado)
-3.046.904,82 -5.456.673,91 5.712.006,88 8.191.922,35 4.701.788,20

2012
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

2016 2015 2014 2013

A seguir, são apresentadas as receitas previstas e realizadas dos anos analisados. 

 

Tabela 15 - Execução orçamentária prevista e realizada do Município de Cruzeiro – 2012 a 2016 (R$) 

Nota: Para receitas correntes e de capital usou-se os valores acumulados realizados e para despesas os valores empenhados. Fonte: Elaboração dos autores com base no Balanço 

Orçamentário – Exercícios de 2012 a 2016 do Município de Cruzeiro.  

 



70 

 

 

Na Tabela 16, disposta acima, observa-se os valores “Diferença”, resultado da 

diferença entre o montante previsto e o realizado. Trata-se de um importante indicativo da 

acurácia do planejamento realizado por meio das leis orçamentárias. 

A seguir serão apresentadas as composições da Receita Total do Município 

decompostas em Receitas Próprias e Receitas Transferidas. Com a análise desta tabela é 

possível inferir o grau de dependência da administração pública municipal em relação a 

recursos provenientes das transferências intergovernamentais. 

 

Tabela 16 - Percentual de Receita Própria e Receita Transferida do Município de Cruzeiro – 

2012 a 2016 (R$) 

ANO 
RECEITA 

PRÓPRIA 

% DA 

RT 

RECEITA 

TRANSFERIDA 

% DA 

RT 

RECEITA TOTAL 

(RT) 

2012 36.674.662,40 25,43 107.564.703,80 74,57 144.239.366,20 

2013 33.707.636,10 23,80 107.905.306,25 76,20 141.612.942,35 

2014 35.887.556,72 24,01 113.573.203,97 75,99 149.460.760,69 

2015 37.151.218,89 23,97 117.855.100,17 76,03 155.006.319,06 

2016 41.958.086,78 25,24 124.272.917,56 74,76 166.231.004,34 

Nota: Para receitas usou-se os valores realizados. Fonte: Elaboração dos autores com base no Balanço 

Orçamentário – Exercícios de 2012 a 2016 do Município de Cruzeiro.  

 

Para complementar as análises e permitir maior entendimento do orçamento municipal 

e da atual situação de Cruzeiro, a figura 24 apresenta o a relação entre as receitas e despesas 

nos últimos 4 anos. O Município expõe déficits, os quais variaram de 1 a 5 milhões de reais, 

aproximadamente, representando o montante arrecadado é menor do que se pretende gastar 

conforme valores de despesas de empenho, quais foram representando na referida tabela. 

Também pode ser verificado que inicialmente que há crescimento dos números de 

arrecadação anualmente, assim como das despesas. 

 

Tabela 17 - Comportamento orçamentário das receitas versus as despesas realizadas do 

Município de Cruzeiro de 20012 a 2016. 

ORÇAMEN

TO REAL 

2012 

(em R$) 

2013 

(em R$) 

2014 

(em R$) 

2015 

(em R$) 

2016 

(em R$) 

Receitas 144.239.366,20 141.612.942,35 149.460.760,69 155.006.319,06 166.231.004,34 

Despesas 131.203.869,10 142.628.777,11 148.375.796,63 160.375.539,40 171.607.290,30 

Déficit 13.035.497,10 -1.015.834,76 1.084.964,06 -5.369.220,34 -5.376.285,96 

Nota: Para receitas usou-se os valores realizados e despesas os valores empenhados. Fonte: Elaboração dos autores 

base no Balanço Orçamentário – Exercícios de 2012 a 2016 do Município de Cruzeiro.  
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A fim de avaliar o comportamento deste crescimento das receitas e das despesas, 

elabora-se uma simulação levando-se em conta a inflação, através do Índice Nacional de 

Preços do Consumidor Amplo
36

 - IPCA, partindo dos valores de 2013 como base para os 

cálculos, e então aplicando-se o índice, conforme o ano, para o período em estudo. 

Por meio da Tabela 19 nota-se que os valores alcançados anualmente são superiores 

aos realizados e expostos na Tabela 18, anterior.  

 

Tabela 18 - Orçamento do Município de Cruzeiro ajustado de acordo com o IPCA (2012 a 

2016) 

ORÇAMENTO 

SIMULADO 

2012 

(em R$) 

2013 

(em R$) 

2014 

(em R$) 

2015 

(em R$) 

2016 

(em R$) 

Receitas 139.537.578,00 141.612.942,35 149.982.297,24 159.581.132,35 179.608.439,17 

Despesas 131.203.869,11 137.760.098,98 145.901.720,83 155.239.430,96 171.803.478,25 

Superávit 8.333.708,89 3.852.843,37 4.080.576,41 4.341.701,39 7.804.960,92 

Fonte: Elaboração dos autores com base no Balanço Orçamentário – Exercícios de 2012 a 2016 do Município de 

Cruzeiro.  

 

6.2 Diagnóstico legislativo do município com foco na receita 

O município de Cruzeiro detém de Lei Orgânica desde 1991, a qual estabelece as 

normas fiscais no Título VI - Da Tributação, das Finanças e dos Orçamentos, atualmente em 

vigor. O capítulo I do título citado, traz artigos referentes ao sistema tributário municipal 

reiterando da Constituição Federal que a receita pública será constituída por tributos, tarifas, 

preços e outros ingressos, sendo de competência municipal a instituição destes, conforme se 

replica:  

Artigo 86. A receita pública será constituída por tributos, tarifas, preços e outros 

ingressos. 

Artigo 87. Compete ao Município instituir: 

I - os impostos previstos nesta Lei Orgânica e outros que venham a ser de sua 

competência; 

II - taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados 

ao contribuinte, ou postos à sua disposição;  

III - contribuição de melhoria, uma vez apurada, decorrente de obra pública; 

IV - contribuição cobrada de seus servidores para custeio, em benefício destes, de 

sistema de previdência e assistência social (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

                                                 
36 Escolheu-se o IPCA visto ser considerado o índice oficial de inflação do país, ser medido mensalmente 
pelo IBGE e ter o objetivo de oferecer variação dos preços no comércio para o público final.  
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No detalhamento dos tributos, a lei estabelece progressividade para o IPTU, e a não 

incidência do ITBI sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 

pessoa jurídica nos casos de realização de capital, fusão, incorporação, cisão ou extinção; e 

reitera como municipal, o ISS não compreendido na competência do estadual. 

Excepcionalmente, concede isenção para os veículos de propriedade da Secretaria Estadual de 

Segurança Pública no Município, os impostos de vendas a varejo de combustíveis líquidos e 

gasosos, exceto óleo diesel.  

A mesma lei determina pertencer ao município receitas referentes as arrecadações 

intergovernamentais, conforme descreve nos artigos de 91 a 94. Em suma, provenientes da 

União: a totalidade da arrecadação do IR e o valor correspondente a 50% do ITR. 

Provenientes do Estado: 50% sobre o IPVA recolhido e 25% do ICMS. Também estabelece 

receber da União, visto a arrecadação do IR e IPI, a porcentagem de 22,5% correspondente ao 

FPM de Cruzeiro; e outros 70% relativos ao IOF. E por fim, do Estado, o montante de 25% 

dos recursos provenientes da União, como participação sobre o IPI.  

Acentua no capítulo das finanças, que o município deve organizar a contabilidade a 

fim de explicitar “os fatos ligados à sua administração financeira, orçamentária, patrimonial e 

industrial” (Art. 97 da Lei Orgânica de Cruzeiro), e na sequência ressalta que a despesa de 

pessoal ativo e inativo deve respeitar os limites da CF/1988, conforme o artigo 169. Neste 

capítulo ainda rege a necessidade de constar em orçamento a dotação para desapropriações e 

outras indenizações, dos seus débitos, constantes na ordem de apresentação dos precatórios 

judiciais e débitos oriundos de sentença judiciaria de créditos de natureza alimentícia, 

permitindo suplementação.  

Consta quanto a promulgação da LOA, que após sua publicação, deve-se elaborar 

programação financeira, considerando os recursos orçamentários e extraordinários, inclui os 

correspondentes ao executivo e o legislativo, aos seus fundos, aos órgãos da administração 

direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Como 

também, a responsabilidade para o ordenador a respeito da não programação de pagamento de 

despesas regularmente processadas. Ressalva-se, por fim, parágrafo relevante a respeito do 

projeto de lei orçamentária o qual requer que seja demonstrado os efeitos decorrentes de 

“isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 

creditícia”. (Parágrafo 6 do Artigo 104). 
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Relativo a gestão e transparência, a lei já determina a obrigatoriedade de divulgação 

dos montantes arrecadados no mês subsequente do ato conforme o Artigo 95, como a 

organização da contabilidade de acordo com administração financeira, orçamentária, 

patrimonial e industrial. Quanto aos orçamentos, constantes no Capítulo III da Lei Orgânica 

do Município, também méritos de publicação conforme suas especificidades, replica-se: 

Artigo 104. Leis de iniciativas do Poder Executivo estabelecerão, com observância 

dos preceitos correspondentes da Constituição Federal:  

I - o plano plurianual 

II - as diretrizes orçamentárias 

III - os orçamentos anuais.  

Importante ressaltar a existência na própria Lei Orgânica de conteúdo para incentivar 

microempresas e empresas de pequeno porte, e micro e pequenos empreendedores rurais 

através de simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias. 

Tendo em vista a hierarquia normativa, analisando a esfera estadual, em especial a 

Constituição do Estado de São Paulo de 1989, relativo ao tema fiscal relacionados aos 

municípios e regiões, cita-se as normas para classificação de municípios como estâncias de 

qualquer natureza, incluindo a concessão de auxilio, subvenções e benefícios, quais deverão 

estar em acordo com os requisitos estabelecidos em lei complementar, para o qual manterá um 

fundo de melhorias. Trata o seu Artigo 159, referente aos princípios gerais do sistema 

tributário estadual paulista, replicando praticamente o já estabelecido por legislação federal. 

Já o Artigo 165 trata dos impostos de competência estadual citados anteriormente por esta 

pesquisa, como também da repartição das receitas tributárias, declarando destinar aos 

municípios: (I) 50% dos produtos de arrecadação sobre o IPVA licenciados em seus 

respectivos territórios; (II) 25% do produto sobre arrecadação do ICMS de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, com especificidades
37

; (III) 25% dos 

recursos do que receber do Artigo 159 II da CF/1988.  

Este mesmo artigo também traz a proibição de reter os valores aos municípios com a 

seguinte ressalva: “de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos”.  

Através desta análise, observa-se a concordância da Lei Orgânica do Município de 

Cruzeiro, com os estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, quanto aos tributos, 

arrecadações e transferências.  

                                                 
37

 Artigo 167, §1º, 1 e 2 da Constituição Estadual de São Paulo (1989).  
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Também em harmonia com as normas tributárias federal e estadual, Cruzeiro conta 

com o seu Código Tributário próprio (Lei nº 3.129, de 1997), o qual estabelece que  

(...) os tributos, fatos geradores, contribuintes, responsáveis, bases de cálculo, 

alíquotas, lançamento e arrecadação de cada tributo, disciplinando a aplicação de 

penalidades, a concessão de isenções, as reclamações, os recursos, a cobrança da 

dívida ativa e definindo deveres dos contribuintes.  

Reitera a composição do sistema tributário de impostos, taxas - decorrentes do 

exercício de polícia municipal e da utilização de serviço público, e contribuição de melhoria.  

A lei supracitada ainda traz um capítulo a respeito da inscrição no cadastro municipal, 

explicitado na literatura estudada como de extrema relevância de atualização, integrante do 

Sistema Municipal de Informações conforme a lei, compreendendo conforme sua natureza o 

disposto no seu Artigo 8º:  

I – cadastro imobiliário municipal; 

II – cadastro dos prestadores de serviços; 

III – cadastro dos produtores, comerciantes e industriais.  

Reporta-se os benefícios fiscais de não incidência sobre bens públicos, templos 

religiosos, itens relacionados aos partidos políticos, instituições de educação e assistência 

social sem fins lucrativos, e livros, jornais e periódicos, conforme especificidades da lei. Já 

quanto as isenções só podem ser concedidas por lei especial, incluindo duas já vigentes Lei nº 

3.056, de 1997, e Lei nº 3.092, de 1997.  

Quanto aos impostos, o IPTU constante no código tributário, estabelece o fato gerador, 

o contribuinte do imposto, da base de cálculo e alíquota, e seu lançamento anual, e as 

isenções. Em relação à base de cálculo do imposto como sendo o valor venal do imóvel, 

apurado pela área total do terreno somado a área da edificação, para efeito de lançamento do 

imposto, conforme o Artigo 34, do Código Tributário Municipal:  

I – na hipótese de terreno o resultado da multiplicação da área do terreno pelo valor 

médio unitário do metro quadrado de terreno, fixado na Planta Genérica de Valores 

(...) II – Na hipótese de imóvel construído, o resultante da soma do valor do terreno, 

(...) com o das construções.  

Os artigos subsequentes abrangem informações que deveriam constar na Planta 

Genérica de Valores, como a obrigatoriedade de atualização quando necessário por lei, á 

exceção das alíquotas, as quais foram dispostas em: I - para imóveis construídos, 

exclusivamente residenciais: (a) populares de até 70m² variando de 0,50% até 0,80% 
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conforme a metragem quadrada construída; e (b) demais com 2%; II – para os imóveis 

construídos, de uso predominantemente não residencial, 3,5% de alíquota; e III - para os 

terrenos, conforme a tabela que enumera tipos de terrenos de 1 a 6 conforme benfeitorias 

implantadas na via de acesso e entorno, correlacionando á alíquotas que variam de 1% a 5%, e 

a base de cálculo como valor venal para todos. 

Vale expor aqui, que o imposto predial e territorial urbano também é especificado por 

norma subsequente do mesmo ano do referido código, através da Lei nº 3.132/1997 que 

“dispõe sobre a Planta Genérica de Valores do município de Cruzeiro e alterações da Lei 

Municipal nº 3129, de 25 de novembro de 1997”.  

Em uma releitura da Planta Genérica de Valores de 1997 disponibilizada pelo poder 

público, observa-se 15 estratos de valores correspondente a áreas inseridos no perímetro 

urbano do município, com valores que tem início em R$40,00/m² até R$825,00/m², sendo os 

valores mais altos localizados na porção mais central
38

 do município e os menores nas regiões 

mais afastadas.   

Já a Lei Municipal nº 3132, exclusivamente dispôs sobre a Planta Genérica de Valores 

como fixação da base de cálculo para IPTU e ITBI.  Nesta lei, aprovada e publicada em 

dezembro de 1997, os valores venais tanto de terrenos quanto prediais passam a vigorar com 

80% de acréscimo do estabelecido na Lei nº 3129/1997, assim como os imóveis que seriam 

cadastrados a partir de 1998, salvo exceções estabelecidas pela mesma no Artigo 3º. Verifica-

se também que a lei traz exclusivamente para o exercício de 1998 a alteração das alíquotas 

para 0,50% para imóveis construídos de uso exclusivamente residencial e de 1,2% para os 

imóveis construídos de uso predominantemente não residencial.  

Relataram os gestores públicos no mandato em vigor, a prática de alterações anuais 

das alíquotas, por lei específica, que são aplicadas sobre a base de cálculo do IPTU na Lei nº 

3.129, de 1997, na finalidade de vigorar somente naquele exercício subsequente. Como 

exemplo, expõe-se o Art. 2º da Lei nº 4.241, de 17 de dezembro de 2013: 

Ficam alteradas para o exercício de 2014 as alíquotas que serão aplicadas sobre a 

base de cálculo do IPTU estabelecida nos incisos I e II do artigo 37 da Lei nº 3.129, 

de 25 de novembro de 1997, que vigorarão somente naquele exercício da seguinte 

forma: I – para os imóveis construídos exclusivamente residenciais: a) imóveis até 

70,00m²...0,80%, b) demais imóveis...0,80%; II – para imóveis construídos uso 

predominantemente não residencial: 2,00%. 

                                                 
38

 Constata-se uma exceção a esta síntese, correspondendo a uma área central na qual o valor é R$40,00/m². 
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Em 2016, tendo em vista a instabilidade política do município
39

, o mesmo não 

ocorreu, fazendo com que o IPTU fosse aplicado conforme a legislação de 1997 sem os 

habituais descontos. Reporta a atual gestão que este fato trouxe o tributo a grandes 

questionamentos pelos contribuintes para o poder público. Como pode-se observar por um 

relato da mídia
40

 em abril de 2017, intitulado “Moradores de Cruzeiro reclamam do aumento 

do IPTU na cidade” que descreve na chamada “Valor do tributo em alguns bairros mais que 

dobrará. Prefeitura justifica que reajuste corresponde a corte de desconto dado pelas gestões 

anteriores” (REDE GLOBO, 2016) e reporta aumentos de até 120% em alguns bairros. 

Através da mesma reportagem observa-se a relação do tributo com a receita orçamentária e a 

indignação com os serviços públicos considerados de péssima qualidade.
41

 

Retornando a análise do código tributário quanto ao ISS, o mesmo está descrito 

conforme a mesma estrutura legal do IPTU: o fato gerador, o contribuinte do imposto, o 

responsável pelo pagamento, a definição do estabelecimento (local), do local da prestação de 

serviço, da base de cálculo, quanto as alíquotas, o lançamento e regime de pagamento 

(apuração mensal ou estimativa) e especialidades. Quanto a este o fato gerador, no momento 

da prestação do serviço, corresponde “por empresa ou profissional autônomo, com ou sem 

estabelecimento fixo e independente de habitualidade dos serviços”, conforme estipula o 

Artigo 46 do Código Tributário Municipal de Cruzeiro (CTM), e descreve uma lista de 100 

tipos de serviços. Já o Artigo 50 do mesmo diploma legal sobredito, correlaciona o 

contribuinte como “qualquer pessoa natural ou jurídica que realize operação” de serviços e 

solidariamente responsáveis os relacionados ao serviço, como proprietário dos imóveis entre 

outros.  A base de cálculo, de acordo com o Artigo 56 do CTM, resume-se como “o preço do 

serviço prestado” ou valor corrente de serviço similar e inclui tudo que compõe os serviços, 

com devidas especificidades descritas. As alíquotas são determinadas, resumidamente: 2,5% 

para serviços da construção civil, 8% para jogos e serviços de instituições financeiras; e 

variando de 2% a 6% para os demais serviços conforme pontuados no Artigo 62. Atribui-se 

diferença de alíquota para atividade com nível superior, 2 grau e sem escolaridade, sendo 90 

                                                 
39

 Em novembro de 2016, a prefeita foi definitivamente cassada de seu cargo.  
40

 Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/moradores-de-cruzeiro-reclamam-do-

aumento-do-iptu-na-cidade.ghtml>. Acesso em 10 de Setembro de 2017. 
41

 Os 5 últimos parágrafos coincidem com o descrito no trabalho “Os Desafios da Gestão do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana nos Municípios: Caso de Cruzeiro – SP” de autoria de Paola Ercolin 

Figueiredo apresentado ao MPGPP no mesmo ano de 2017.  
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UFIRs
42

, 70 UFIRs
43

 e 20 UFIRs, respectivamente. Assim como para profissionais, com nível 

superior em 70 UFIRs e demais 35 UFIRs. Mais uma vez, observa-se que para a cobrança 

correta e equiparada necessita-se de cadastro consistente e atualizado.  

Quanto ao ITBI por ato oneroso, tem-se o fato gerador, a não incidência, o 

contribuinte, e as bases de cálculos e alíquotas, lançamento e arrecadação e especificidades. O 

fato gerador corresponde a transmissão do bem imóvel por natureza ou por acessão física; 

transmissão de bens imóveis exceto os direitos reais de garantia; a cessão de direitos relativo a 

aquisição; incidindo em suma, entre outros, em compra e venda e cessão de direitos; dação em 

pagamento; arrematação e permuta; usufruto; cessões de direitos; promessas de transmissão 

de propriedade e “todos os demais atos onerosos, translativos de bens imóveis ou por 

natureza ou acessão física e constitutivos de direitos reais, sobre imóveis e demais cessões de 

direitos a eles relativos”. (Art. 78, XI). Consta também a não incidência sobre bens e direitos 

na transmissão e fusões de pessoas jurídicas, retrocessão ou desincorporação, em suma. E as 

alíquotas da base de calculo referem-se ao valor venal das transmissões dos bens ou direitos, 

sendo o lançamento por regime de homologação e de oficio, salvo especificidades do artigo.  

Já as taxas, quanto (i) a de poder de polícia administrativa são devidas em razoes de 

localização, fiscalização e funcionamento, inclusive em horário especial, de obras particulares 

urbanas, comercio ambulante, publicidade e ocupação do solo em viários públicos; (ii) a de 

serviços públicos, referem-se a expedientes, segurança, limpeza pública, pavimentação e 

conservação de viários públicos e outras; (iii) as de segurança, envolvem despesas que a 

prefeitura terá relativo a incêndios. (iv) as de limpeza pública, aos serviços municipais de 

limpeza das vias, que envolvem de coleta a operação de aterro sanitário, e da varrição á 

capinação - sendo contribuintes todos e quaisquer proprietários de imóveis no município; (v) 

da conservação de vias devida pela utilização ou possibilidade efetiva dos serviços de 

conservação de ruas, praças etc; e (vi) diversos quais permeiam apreensão e deposito de bens 

e mercadoria, vistorias, roças, execução de calçadas e muros particulares.  

Da contribuição de melhoria, estabelece o código tributário municipal que deve ser 

instituída para “fazer face aos custos de obras públicas municipais de que decorra 

valorização imobiliária”, limitado ao valor da obra calculada individualmente ao contribuinte 

beneficiado; correspondendo em suma a melhorias de viários, parques públicos,  

infraestrutura de água, esgoto, elétrica, comunicação, bem como proteções contra inundações. 

                                                 
42

 Nos 3 primeiros anos de exercício concede-se desconto de 50% (Art. 62, §1º).  
43

 Nos 3 primeiros anos de exercício concede-se desconto de 50% (Art. 62, §1º).  
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A lei traz clareza ao fazer o cálculo total da melhoria e simplifica a cobrança através de rateio 

aos contribuintes relacionados ao benefício como sendo o proprietário beneficiado. Como já 

reportado anteriormente na literatura estudada, esta é uma arrecadação usual e recente nas 

capitais que conseguem aferir esta valorização visto grandes requalificações urbanas, como 

em São Paulo e Curitiba. Questionado o corpo gestor do município em entrevistas, relatam 

não terem conhecimento desta aplicação até então.  

Vale ressaltar desde já que tanto as taxas quanto as contribuições de melhorias têm 

valores insignificantes no orçamento do município de Cruzeiro como veremos a frente. 

As multas e juros pelo descumprimento das obrigações tributárias, no entanto, podem 

representar a correção para os cofres públicos da não obtenção do recurso na data correta, 

conforme previsão orçamentária, como prevê o código, sendo iguais em valores quando antes 

ou depois da ação fiscal, com seus devidos acréscimos.  

A lei descrita observa-se de forma geral, que elaborada em 1997, passados 20 anos da 

mesma, atualização legal poderia trazer componentes de melhoria de alguns artigos, 

principalmente relativos as alíquotas e cadastros. Observa-se que a mesma respeita as leis 

federais e estaduais quanto a seus conceitos.  

Ademais tem-se o Plano Diretor local foi instituído através da Lei Municipal nº 2.772, 

de 25 de janeiro de 1994, com alteração dada pela Lei Municipal nº 3.748, de 10 de outubro 

de 2006 - que dentre outros itens urbanos estabelece a progressividade do IPTU, pelo prazo de 

5 anos subsequentes, mediante majoração da alíquota, proveniente do Estatuto da Cidade que 

passou a vigorar em 2001. Que, por sua vez, também fora alterada pela Lei Municipal nº 

4.249, de 06 de março de 2014
44

 - qual dispõe sobre a composição da comissão de 

planejamento urbano. Neste replicam a necessidade de elaboração dos instrumentos de gestão 

e controle, do plano plurianual, planos setoriais regionais por convênios e consórcios, locais e 

específicos, quanto as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.   

Quantos aos instrumentos legais de planejamento e responsabilidade fiscal conta com 

o cumprimento das três leis, as quais referem-se ao Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei de Orçamento Anual (LOA), além de atenta-se a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF).  

                                                 
44

 Conforme ordem de citação, estes dispositivos estão disponíveis nos seguintes links: 

http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/plano-diretor/57-lei-2772, 

http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/lei_pdf/plano/Lei_3748.pdf e 

http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/plano-diretor/2291-lei-4249-85575988.  
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O PPA vigente no munícipio de Cruzeiro, referente ao quadriênio 2014-2017, está 

previsto na Lei Municipal nº 4.233, de 12 de dezembro de 2013
45

. O PPA anterior (2010-

2013) foi regulamentado pela Lei Municipal nº 3.949, de 17 de dezembro de 2009
46

. E o PPA 

para o quadriênio seguinte (2018-2021) está em processo de elaboração, logo em apreciação 

pela Câmara que o deverá votá-lo até o último dia do ano de 2017.  

Para o exercício de 2018, as diretrizes orçamentárias para o Município de Cruzeiro 

estão previstas na Lei Municipal nº 4.590, de 18 de agosto de 2017
47

. Já os 06 (seis) últimos 

dispositivos que dispuseram sobre a sua LDO foram: 

 Lei Municipal nº 4.513, de 13 de setembro de 2016, em relação ao exercício fiscal de 

2017
48

; 

 Lei Municipal nº 4.435, de 23 de novembro de 2015, em relação ao exercício fiscal de 

2016
49

; 

 Lei Municipal nº 4.312, de 24 de setembro de 2014, em relação ao exercício fiscal de 

2015
50

; 

 Lei Municipal nº 4.220, de 06 de novembro de 2013, em relação ao exercício fiscal de 

2014
51

; 

 Lei Municipal nº 4.147, de 24 de setembro de 2012, em relação ao exercício fiscal de 

2013
52

; 

 Lei Municipal nº 4.086, de 05 de outubro de 2011, em relação ao exercício fiscal de 

2012
53

. 

E os dispositivos legais anuais (LOA) que estimaram a receita e fixaram as despesas 

no município de Cruzeiro nos últimos anos foram: 

 Lei Municipal nº 4.538, de 19 de dezembro de 2016, em relação ao exercício fiscal de 

2017
54

; 

                                                 
45

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2013/2240-lei-4233. 
46

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/de-2003-a-

2012/lei2009/1426-lei-3949. 
47

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2017/3320-lei-4591. 
48

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2016/3054-lei-4513. 
49

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2015/2784-lei. 
50

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/2014-17652/2421-lei-4312. 
51

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2013/2191-lei-4220. 
52

Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/de-2003-a-

2012/lei2012/1872-lei-4147. 
53

Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/de-2003-a-2012/lei-

2011/1563-lei-4086. 
54

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2016/3131-lei-4538. 

http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2017/3320-lei-4591
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 Lei Municipal nº 4.455, de 22 de dezembro de 2015, em relação ao exercício fiscal de 

2016
55

; 

 Lei Municipal nº 4.354, de 23 de dezembro de 2014, em relação ao exercício fiscal de 

2015
56

; 

 Lei Municipal nº 4.231, de 12 de dezembro de 2013, em relação ao exercício fiscal de 

2014
57

; 

 Lei Municipal nº 4.158, de 11 de dezembro de 2012, em relação ao exercício fiscal de 

2013
58

; 

 Lei Municipal nº 4.112, de 22 de dezembro de 2011, em relação ao exercício fiscal de 

2012
59

. 

 

Em 1º dezembro de 2016, ainda durante a gestão passada (referente ao quadriênio 

2013-2016), a Administração Pública local publiciza problemas financeiros através da 

promulgação do Decreto nº 480, o qual institui “estado de calamidade financeira no âmbito 

do município de Cruzeiro”. O cenário político local do município expunha-se ainda mais 

crítico com o anúncio do afastamento - por decisão pelo Tribunal Regional Eleitoral, da 

prefeita Ana Karin, que terminava seu mandato, e foi reiterado através do decreto que buscava 

argumentar previamente as decisões necessárias dos gestores em posse para continuidade dos 

compromissos públicos. Conforme decreto sobredito, expõe Rafic Zake Simão, Prefeito 

Municipal de Cruzeiro, no uso de suas atribuições legais: “Considerando que assumimos o 

comando do Poder Executivo na data de 29 de novembro próximo passado, e constatamos 

grave crise financeira encontrada no município”.  

Reporta o mesmo documento que havia elevadas dívidas de curto prazo impagáveis e 

endividamento. Também a não consolidação da previsão orçamentária do exercício corrente e 

a proximidade de encerramento dos prazos para atendimento municipal ao conteúdo da Lei de 

                                                 
55

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2015/2809-lei-4455. 

Alterada pela Lei Municipal nº 4.503, de 17 de agosto de 2016, por sua vez, disponível em 

http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2016/3018-lei-4503. 
56

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/2014-17652/2504-lei-4354. 
57

 Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei-2013/2238-lei-4231. 
58

Disponível em http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/de-2003-a-2012/lei-

2012/1891-lei-4158. 
59

 Este dispositivo não se encontra disponível no site da Câmara Municipal de Cruzeiro. Em seu lugar, ao se 

fazer o download do arquivo disponível referente à LOA de 2012, acessa-se na verdade a Lei Municipal nº 

4.118, de 22/12/2011, a qual versa sobre o perímetro urbano do município. Para verificação, acesse 

http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/de-2003-a-2012/lei-2011/1761-lei-4112. 
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Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000. E, por fim, entre outros aspectos mais voltados para 

as despesas, através do Decreto reportou-se que “a receita tem se mostrado insuficientes 

diante da grave crise econômica nacional” que inclusive ocasionou quedas na a arrecadação.  

Vale ressaltar que a gestão pública de Cruzeiro do período de janeiro de 2013 a 

dezembro 2016, foi permeada por ações judiciais políticas afetando a permanência da líder em 

seu cargo, afastada algumas vezes incluindo o período de julho de 2014 a outubro de 2015. 

Estas denúncias foram provenientes dos parlamentares de supostas irregularidades em 

contratações envolvendo a área em gestão passada de responsabilidade da mesma prefeita, 

entre os anos de 2011 e 2013, informações negadas pela mesma.  

Ainda que não se tenha aprofundado análises específicas do processo que levou a este 

ato, os dados financeiros municipais de orçamentos, gastos e dívida pública, no entanto 

demonstram nítidas oportunidades para o aprimoramento dos temas apontados no decreto 

conforme detalhamento adiante. 
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7 PROPOSIÇÕES 

  

Ainda que o diagnóstico tenha se constituído separadamente em 3 esferas principais de 

análises: orçamentárias, financeiras e legislativas. Neste capítulo serão abordadas as questões 

relativas às receitas, especificamente, ao incremento de receitas.  

Para nortear as proposições, será seguida a metodologia do “Manual de Orientação 

para Crescimento da Receita Própria Municipal - Gestão Fiscal Responsável”, em Khair & 

Vignoli (2001). Complementarmente, os critérios temporal e qualitativo das legislações, 

também são considerados dentro do escopo proposto pelo mesmo manual e também 

sustentado pelo referencial de “Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada para Municípios”, 

em Vignoli (2002), com atenção as devidas atualizações.   

Ainda que todos os itens críticos elencados no diagnóstico são passíveis de ações de 

melhoria, foram identificadas as principais categorias de receita que apresentam oportunidade 

de melhoria. Neste sentido, este estudo providencia, assim como o determina o Termo de 

Referência (vide Anexo 2), três projetos a fim de contribuir para o equilíbrio fiscal do 

município: 

 Projeto para Incremento de atualização da tributação municipal; 

 Projeto para Eficiência na recuperação de recursos da Dívida Ativa Municipal; 

 Projeto para Gestão de projetos e captação de recursos. 

A fim de organizar as proposições em diretrizes dentro de cada projeto que possam ser 

usadas para formulação de ações, estas serão explicitadas conforme a metodologia de gestão 

de projetos segundo o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK 

(2008) do Project Management Institute (PMI), que expõe: 

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término 

definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou 

quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o 

projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário.  

Nesta metodologia de gestão, os processos são compostos pelas fases de iniciação, 

planejamento, execução, controle e encerramento. A interação entres as fases ocorre de forma 

cíclica nos itens de planejamento e execução, até que as ações de monitoramento e controle 

aprovem seu encerramento. Neste trabalho daremos o conteúdo de diretrizes para iniciação 

para que os projetos possam ser defendidos junto a gestão pública. A etapa subsequente, 
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segundo esta metodologia, deve permear nove áreas de conhecimento e gerenciamento, 

descritas abaixo:  

 

Tabela 19 - Áreas de conhecimento necessárias 

Nº ITEM DESCRIÇÃO 

1 Integração Identificação e definição do projeto 

2 Escopo Conteúdo do trabalho necessário (o que está e o que não está incluso no projeto). 

3 Tempo Prazos desejados e cronograma 

4 Custos Planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos 

5 Qualidade itens que definam a satisfação do resultado 

6 Recursos Humanos definição da equipe envolvida (pessoas com papéis) 

7 Comunicação Para assegurar distribuição da informação e transparência 

8 Riscos identificados, monitorados minimizando impactos negativo 

9 Aquisições Processo de compras, aquisições e gestão de contratos de produtos ou serviços.  

Elaboração Própria. Fonte: Guia PMBOK, 2008 

 

O projeto com estes itens escritos, formalizados e validados entre os líderes da 

administração pública, sustentam um programa de atualização eficiente dentro da 

administração pública com efetivo sucesso de implementação futura. (PISA & OLIVEIRA, 

2013). 

O PMI, em 2006, desenvolveu uma extensão do PMBOK, a fim de atender 

necessidades especificas do setor público – “Governement Extension to a Guide to the Project 

Manegement Body of Konwlegde”. O complemento apresenta uma versão geral dos 

fundamentos de gestão de projetos para as instituições públicas e que são conhecidos como 

Boas Práticas, ainda que com foco em projetos de implantação de políticas públicas (PISA & 

OLIVEIRA. 2013). 

As diretrizes serão apresentadas segundo a estrutura descrita abaixo: 

1. Objetivos do produto e do projeto; 

2. Descrição do escopo do produto; 

3. Justificativa do projeto; 

4. Escopo; 

5. Restrições do projeto; 

6. Premissas do projeto; 

7. Partes interessadas do projeto; 

8. Riscos iniciais definidos; 
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9. Aprovação; 

10. Considerações relevantes. 

 

7.1 Diretrizes para o Projeto de atualização da tributação municipal 

A possibilidade de incrementar as receitas próprias deve ser sempre considerada com 

positividade pela administração pública municipal, são essas que garantem a 

discricionariedade do poder público. Permitem que recursos sejam aplicados de acordo com 

as necessidades locais, sem tanta dependência de políticas componentes da agenda federal, 

por exemplo. Dada a importância, é preciso ressaltar que se faz necessário incluir no 

planejamento ações que priorizem o incremento de recursos provenientes da tributação 

municipal de modo geral, para o município de Cruzeiro. 

Há oportunidades de melhoria na arrecadação de taxas, contribuições, ITBI. Contudo, 

a priorização proposta neste documento se dá em relação ao ISS e ao IPTU. A estruturação da 

arrecadação destes, deverá construir capacidades importantes e necessárias para outras 

medidas de ação. 

As diretrizes do projeto serão apresentadas a seguir: 

 

Tabela 20 - Projeto de atualização da tributação municipal 
1. Objetivos do 

produto e do projeto 
Promover a atualização dos aspectos relacionados a tributação municipal. 

 

2. Descrição do 

escopo do produto 

• Legislação: Lei Orgânica Municipal, Código Tributário Municipal; do Plano Diretor 

Estratégico e da Lei nº 3.132, relativa a Planta Genérica de Valores do Município 

• Cadastros: imobiliário, serviços e indústrias 

• Sistemas de informação: censo, sensoriamento remoto 

• Sistema de gerenciamento de cobranças 

• Comunicação 

• Fiscalização 

3. Justificativa do 

projeto 

Necessidade de adequação dos sistemas de informação, cadastros e cobrança que estão 

obsoletos.  

Reorganização da legislação que sustenta a cobrança dos tributos no município. 

Adequação do crescimento de recolhimento de recursos da tributação tendo em vista as 

previsões de crescimento da cidade. 

4. Escopo 

Definição da equipe: líder e membros envolvidos. 

Definição por custo-benefício-resultado do projeto e execução serem realizados por 

equipe interna da prefeitura ou por subcontratação. 

Definição dos prazos dos projetos a fim de sua implementação ser logo no ano 

subsequente a aprovação deste na Câmara, preferencialmente. 

Benchmarking da legislação de outros municípios da região. 

5. Restrições do 

projeto 

Há restrições quanto à capacidade institucional instalada, recursos humanos, 

planejamento e disponibilidade orçamentária. 

6. Premissas do 

projeto 

Prever a evolução dos novos sistemas a partir de mecanismos de participação pública, 

transparência, retroalimentação, coleta de dados primários. Atentar-se a proposição de 

legislação socialmente justa, com previsão de alíquotas em acordo com a premissa da 

progressividade e, ambientalmente correta que respeite as restrições de uso do solo, por 
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exemplo. 

7. Partes interessadas 

do projeto 
População de Cruzeiro, de modo específico os contribuintes, prefeito, secretariado 

8. Riscos iniciais 

definidos 
Impacto político negativo, opinião pública contrária, reprovação na Câmara  

9. Aprovação  Prefeito, Câmara e Secretaria de Planejamento Financeiro da Prefeitura 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Abaixo são elencadas as cadeias de ações específicas para o: 

 

A) Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 

 Atualização do cadastro (nome, endereço, localização do imóvel, informações e 

metragens do terreno e da construção, etc.), para garantir a acurácia, efetividade de ações de 

lançamento e comunicação; 

 Atualização do cadastro quando as imunidades concedidas previamente; 

 Atualização da base de cálculo do valor venal do imóvel estabelecido pelo poder 

público através de Planta Genérica de Valores (valor do terreno somado ao da construção); 

 Atualização da Planta Genérica de Valores, incluindo ações periódicas de atualização 

venal.  

 Atualização da base cadastral de propriedades municipais, com o uso de tecnologias 

de georreferenciamento, mais custosas, quanto por técnicos contratados a baixo custo (como 

estagiários de áreas afins).  

 Atualização das alíquotas, avaliando as oportunidades de incremento conforme 

critérios de progressividade em razão do valor do imóvel e de valores relativas a localização e 

uso do imóvel. 

 Ações periódicas para fiscalização buscando soluções de baixo custo; 

 Criar laços de cooperação entre os cartórios municipais buscando monitoramento e 

atualizações mais frequentes; 

 Elaborar política de incentivo ao pagamento a vista com a concessão de descontos; 

 Técnicas de nudge aplicadas à comunicação. 
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B) Imposto Sobre Serviços (ISS) 

 Cruzamento de dados de licenças, alvarás, cobranças emitidos, CNPJ e registro em 

conselho de classe e contribuintes cadastrados;  

 Atualização do cadastro, incluindo ações periódicas de atualização e pro-atividade do 

contribuinte para garantir lançamentos e notificações corretas e facilitadas
60

; 

 Atualização da base de cálculo e alíquotas, que tem como base em preços dos serviços 

prestados pelos contribuintes, por estimativa conforme a dificuldade de conferir a atividade, 

podendo ser através de folha de pagamento, encargos sociais, questionários
61

; 

 Revisão de isenções, elaboração de política de concessão de isenção por tempo 

limitado; 

 Atualização da Lista de Serviços passível de cobrança; 

 Estruturar corpo técnico de fiscalização da prefeitura, com previsão de mecanismos de 

avaliação da produtividade pautados em resultados; 

 Adquirir software de cobrança; 

 Mecanismos de incentivo fiscal como os programas de bonificação para cidadãos que 

utilizam nota fiscal.  

 

7.2 Diretrizes para o Projeto de eficiência na recuperação de estoque da dívida ativa 

 

Após expirado o prazo de pagamento de uma obrigação, o munícipe tem seu débito 

inscrito, em favor da Fazenda Pública, na Dívida Ativa municipal. Com recursos cada vez 

mais limitados e exigências de maior qualidade da sociedade para a administração pública 

local, as atualizações e inovações relativas a gestão da dívida ativa são relevantes. 

Um estudo
62

 da CNM de 2015, apurou que no mesmo anos, o estoque da Dívida Ativa 

chegava a R$ 241 bilhões e, o percentual de recuperação médio deste estoque é de 2,9% nos 

municípios. Adicionalmente, o estudo também apontou queda na recuperação dos recursos, 

com diminuição de aproximadamente 12%. 

                                                 
60

 Sugere-se a desvinculação de informações não tributárias como habite-se, condições sanitárias (de posturas 

municipais ou normas administrativas) das informações para fins tributários. 
61

 Ver Khair & Vignoli, 2001 
62

 Estudo disponível em: <http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/D%C3%ADvida%20Ativa%20-

%20Exame%20do%20crescimento%20e%20alternativas%20para%20a%20sua%20redu%C3%A7%C3%A3o.p

df >. 

http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/D%C3%ADvida%20Ativa%20-%20Exame%20do%20crescimento%20e%20alternativas%20para%20a%20sua%20redu%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/D%C3%ADvida%20Ativa%20-%20Exame%20do%20crescimento%20e%20alternativas%20para%20a%20sua%20redu%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/D%C3%ADvida%20Ativa%20-%20Exame%20do%20crescimento%20e%20alternativas%20para%20a%20sua%20redu%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Apesar de ser uma ação complexa, após a implantação das orientação e diretrizes 

dispostas acima, relativas aos tributos básicos, a melhoria do sistema de cobrança da Dívida 

Ativa pode ser facilitada. Sendo assim, apresenta-se: 

  

Tabela 21 - Projeto de eficiência na recuperação de estoque da dívida ativa 
1. Objetivos do 

produto e do projeto 

Promover a atualização dos processos relacionados a cobrança de valores de débitos 

inscritos na Dívida Ativa municipal. 

 

2. Descrição do 

escopo do produto 

• Legislação: Lei Orgânica Municipal, Código Tributário Municipal;  

• Cadastros; 

• Sistemas de informação e gerenciamento; 

• Comunicação; 

• Fiscalização 

3. Justificativa do 

projeto 

Recuperar estoque municipal de Dìvida Ativa, além de criar e promover uma cultura 

positiva em relação ao pagamento de tributos. 

4. Escopo 

Definição da equipe: líder e membros envolvidos. 

Definição por custo-benefício-resultado do projeto e execução serem realizados por 

equipe interna da prefeitura ou por subcontratação. 

Definição dos prazos dos projetos a fim de sua implementação ser logo no ano 

subsequente a aprovação deste na Câmara, preferencialmente. 

Benchmarking da legislação de outros municípios da região. 

5. Restrições do 

projeto 

Há restrições quanto à capacidade institucional instalada, recursos humanos, 

planejamento e disponibilidade orçamentária. 

6. Premissas do 

projeto 

Prever a evolução dos novos sistemas a partir de mecanismos de participação pública, 

transparência, retroalimentação, coleta de dados primários. Atentar-se a proposição de 

legislação socialmente justa, com previsão de alíquotas em acordo com princípios de 

equidade e neutralidade da política tributária 

7. Partes interessadas 

do projeto 
População de Cruzeiro, de modo específico os contribuintes, prefeito, secretariado 

8. Riscos iniciais 

definidos 
Impacto político negativo, opinião pública contrária, reprovação na Câmara  

9. Aprovação  
Prefeito, Câmara e Secretaria de Planejamento Financeiro da Prefeitura. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No que concerne à cadeia de ações sugeridas para a diminuição e recuperação do 

estoque da Dívida Ativa, tem-se: 

 Implementar cobrança e inscrição automáticas por meio de software integrado com os 

sistemas de outros tributos; 

 Ações permanentes de atualização de cadastros para garantir lançamentos e 

notificações corretas como endereços; 

 Elaboração de uma régua de relacionamento adequada: cartas de cobrança, cobrança 

via telefone, inscrição da dívida ativa, nova cobrança, via judicial. 

 Instituição de cadastro de inadimplentes; 
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 Convênio com poder judiciário para viabilizar método de cobrança diferenciada, 

através de carta de intimação para regularização do débito fiscal e acordos (parcelamentos), 

ambos com apoio jurídico; 

 Projeto de Educação Fiscal, a fim de orientar os grandes e pequenos devedores e evitar 

a recorrência e aumentar a cooperação; 

 Analisar a viabilidade da execução judicial para evitar despesas com débitos sem 

liquidez. 

 

 

7.3 Diretrizes para o Projeto de Gestão de Projetos e Captação de Recursos 

Como exposto no diagnóstico de Cruzeiro, em relação à média dos grupos de 

comparação, a cidade reporta valores de Transferências Correntes, aquelas que também são 

chamadas como constitucionais ou obrigatórias, equiparados. Isso se deve aos coeficientes 

utilizados para os cálculos de repasses. A população é um importante variável das funções, o 

que permite manter patamares de captação via transferências satisfatórios. 

Apesar de relacionado a coeficientes, as transferências constitucionais também podem 

ser incrementadas a partir de boa gestão. Um exemplo disso pode ser corroborado a partir de 

dados do Ministério da Saúde em relação a Atenção Básica. Como demonstra o Anexo 9, até 

outubro de 2017, o teto de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estipulado para o 

município de Cruzeiro era de 194, sendo reportado o credenciamento de 60 e a implantação 

de somente 20 ACS. Isso representa a implantação de um terço da capacidade já credenciada 

no Ministério da Saúde e, consequentemente, o repasse de somente um terço do recurso 

possível. Obviamente, a cidade tem a possibilidade de implantar até o teto, o que seria 9 vezes 

a capacidade atual. Na mesma tabela também constam dados referentes as Equipes da Saúde 

da Família, outro quesito em que o município fica aquém, com apenas 5 equipes implantadas, 

10 credenciadas e um teto de 39 equipes. Vale ressaltar que implantação não deve visar o 

repasse, mas sim, o aumento da população coberta pela política pública. 

Entretanto, a partir da análise da Tabela 23, é possível observar a existência de uma 

oportunidade de melhoria de receitas através da captação de transferências voluntárias. Vale 

ponderar que a atual situação das contas públicas é um obstáculo para a captação via convênio 

uma vez que estes são celebrados mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
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(CND) e registro liberado no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 

Voluntárias (CAUC), interligado ao SICONFI e CADIN. Sendo assim, temos: 

 

Tabela 22 - Projeto de gestão de projetos e captação de recursos 

1. Objetivos do 

produto e do projeto 

Aprimorar a gestão das Transferências Constitucionais para melhoria 

dos serviços públicos tanto no acesso quanto impacto e, aprimorar a 

gestão, captação e controle de Transferências Voluntárias e também 

de Convênios. 

2. Descrição do 

escopo do produto 

• Gestão de recursos provenientes de repasses constitucionais 

• Gestão de recursos provenientes de repasses voluntários como 

convênios e emendas parlamentares. 

3. Justificativa do 

projeto 

Necessidade de requalificação de serviços públicos tendo em vista a 

situação dos indicadores de impacto (educação e saúde) apresentados 

e, complementarmente, os níveis de captação em relação às médias 

dos grupos de comparação. 

4. Escopo 
Atenção básica de saúde, Assistência farmacêutica, Vigilância de 

Saúde, Gestão do SUS e Média e Alta complexidade. 

5. Restrições do 

projeto 

Há restrições quanto à capacidade institucional instalada, recursos 

humanos, planejamento e disponibilidade orçamentária. 

6. Premissas do 

projeto 

Conscientização quanto a importância da manutenção dos sistemas 

de informação atualizados, controle de procedimentos visando o 

alcance de resultados, monitoramento de indicadores, informatização 

dos processos. 

7. Partes interessadas 

do projeto 

População de Cruzeiro, de modo específico os usuários do sistema de 

saúde e educacional municipal, prefeito, secretariado e parlamentares 

da região. 

8. Riscos iniciais 

definidos 

Pode haver impacto na discricionariedade dos gestores públicos à 

medida que, na maioria dos casos, são repasses vinculados a políticas 

bottom-up. 

9. Aprovação  
Prefeito, Câmara e Secretaria de Planejamento Financeiro da 

Prefeitura. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

7.4 Recomendações Gerais para o Município de Cruzeiro 

 Em linhas gerais, recomenda-se criar uma agenda municipal no sentido da valorização 

das arrecadações próprias. Sendo assim, é necessário sensibilizar os gestores públicos 

envolvidos quanto a importância destas, já que conferem menor dependência, mais 

assertividade e poderão refletir diretamente na melhoria de serviços públicos. 

Sendo assim, toda a tributação de competência municipal deve ser inclusa no 

planejamento das ações de melhoria, mesmo que não tenham sido objeto de projetos 

específicos descritos acima (ITBI, taxas e contribuições de melhorias). Ainda que estes 

tributos possam ser menos significativos, é importante manter uma “linha firme” permeando 

toda a política fiscal municipal. Este direcionamento cria cultura positiva em relação a 

importância da boa gestão, da atualização, cobrança, do ponto de vista da administração e do 

pagamento de impostos, do ponto de vista da população.  
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Especificamente, quanto as taxas – uma das categorias com maior defasagem, é 

importante avaliar a possibilidade de ações em conjunto com a autarquia de saneamento. 

Poderão, por exemplo, internalizar taxas relativas à coleta de resíduos sólidos. 

Vale ponderar que a despeito das recomendações serem medidas impopulares, o custo 

político da implementação das ações pode ser minimizado com a participação democrática da 

população nos momentos de tomada de decisão. Além de transparência e comunicação de 

dados precisos, é importante envolver lideranças comunitárias representativas, conscientizar e 

sensibilizar em relação as deficiências apresentadas pelo município em relação a arrecadação. 

A mensagem principal a ser comunicada é sobre a importância do ajuste adequados dos 

tributos, de modo que seja socialmente justo, para poder servir com mais qualidade. 

A comunicação e a educação em torno dos temas são imprescindíveis, somente a partir 

do senso de necessidade a população irá apoiar tais medidas. Neste sentido, como sugestão 

complementar é possível implementar cursos de educação política e cívica, semelhantes as 

práticas das Escolas do Parlamento (várias pelo Brasil), com recursos da Câmara Municipal, 

que deve estar envolvida em todo o processo. Reforça-se que a implantação de uma agenda de 

impacto positivo a longo prazo não é uma função exclusiva do poder executivo municipal e 

tem maiores chances de perdurar a partir da participação cidadã. 

A gestão do conhecimento e informação também é um ponto de atenção para a 

administração pública municipal. Durante a elaboração do presente estudo, foi possível 

perceber certo grau de desorganização, fazendo ser necessária a requalificação e alteração dos 

processos de arquivamento, processamento de dados, reportes de informações aos órgãos 

públicos e etc. 

Como dito, para viabilizar tais projetos são necessários recursos humanos, políticos e 

orçamentários. O engajamento de toda a equipe de servidores públicos é uma das condições 

para a concretude das ações e, é importante que todos, prefeito e secretários, bem como o 

presidente da Câmara e demais vereadores, estejam cientes desse papel.  

Por fim, a fim de minimizar problemas e obstáculos relativos à disponibilidade 

financeira para implantação dos projetos, sugere-se obter mais informações sobre o PMAT 

(Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais 

Básicos). 
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8 CONCLUSÃO 

 

Os municípios brasileiros, em geral, vivenciam anos de crise causada, 

majoritariamente, pela má distribuição entre recursos e competências. Uma crise que apesar 

de se estender desde anos anteriores, foi gravada pela atual crise econômica pela qual o Brasil 

passa. Em algumas localidades, porém, a atual conjuntura se deu como apenas um catalisador 

de um processo, e não como causa.  

A partir da análise proposta e realizada por este documento, foi possível apontar 

direcionamentos, cabendo ao poder público local a missão de concretizar as mudanças, 

sempre pautadas na melhoria dos serviços públicos visando o impacto na qualidade de vida da 

população, e observando princípios fundamentais. 

São eles os princípios da neutralidade e equidade, sendo o primeiro referente à não-

interferência sobre as decisões de alocação de recurso - representativo da eficiência, e o 

segundo relativo a carga tributária quanto ao imposto ideal e justo - este do tratamento igual. 

Neste sentido, a aplicação destes nas ações corroborarão com o objetivo de utilizar a política 

fiscal como um instrumento de melhoria da administração pública já que, como explica Da 

Silva (2001, p.159), em aspectos macros, a política fiscal também objetiva corrigir 

desequilíbrios conjunturais e contribuir para o crescimento econômico municipal.  

Vale ressaltar que o presente trabalho buscou apontar áreas e prioridade de ação 

baseando-se em evidências pontuadas a partir da análise de dados. Por meio da análise de 

grupos conglomerados dá-se parâmetros e bases para comparações, que podem se tornar 

indicadores de qualidade, sendo sempre monitorados. Já a partir da investigação da legislação 

é possível qualificar as bases pelas quais a administração age e, também, quais destas cabem 

ser modificadas.  

Por fim, não menos importante, a análise orçamentária, focada nas receitas da última 

gestão, permite inferências interessantes. Nesta, além de uma fotografia, ou seja, o orçamento 

deste ano dotado pela LOA em vigência, é possível examinar tendências, como um filme de 

memórias, a partir da análise corrigida à índices desde 2012.  

Em conclusão, o documento apresentado é um instrumento complementar de uma 

agenda que começa pelo desenho de um projeto estratégico do município. Qual, ou que tipo, 

de cidade Cruzeiro deve ser e quer ser daqui a 5, 10 ou 20 anos? Este documento subsidia a 

tomada de decisão à medida que indica os obstáculos e se limita a traçar alguns caminhos. Em 
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analogia, trata-se de um mapa, em que os caminhos são longos e cujo ponto de chegada não 

foi definido. 
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ANEXO 1 – DECRETO Nº 480 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2016 
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ANEXO 2 - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Alternativas para o reequilíbrio financeiro e aprimoramento da 

gestão pública do Município de Cruzeiro – SP 

 

Questão 

O Município paulista de Cruzeiro, com cerca de 80 mil habitantes (IBGE 2010), está 

localizado na porção nordeste do Vale do Paraíba. Expôs crítica situação pública de 

calamidade financeira através de decreto em novembro de 2016, sendo o primeiro 

município paulista a concretizar este feito. Relata-se que o orçamento de Cruzeiro 

para 2017 é da ordem de R$ 100 milhões e sua dívida estimada em R$ 200 milhões. 

Diante desta situação problema buscam-se soluções e alternativas (necessárias e 

adequadas) para a ampliação das receitas e racionalização dos gastos dos processos 

por meio de ações governamentais direcionadas ao desenvolvimento do município. 

 

Contexto 

Informa-se que o município apresenta uma Planta Genérica de Valores para imposto 

territorial urbano desatualizada, sem reajustes desde a década de 80. Também, 

informa-se que o município não possui programa de parcerias de investimentos 

(concessões e parcerias público-privadas) para serviços considerados essenciais como: 

coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos; transporte público, coleta e 

tratamento de esgoto, entre outro. 

Há a expectativa que o poder público possa reduzir as despesas e aumentar as 

arrecadações, inclusive através de políticas de atração de investimentos e mapeando 
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Grupo 1: Antonio Donato Netto, Marcelo F. Lo Monaco 

Grupo 2. Mariana Calencio, Paola E. Figueiredo e Reginaldo V. Guariente 

 

Figura 1 - Evolução da participação dos entes federativos na arrecadação total de 

2006 a 2015MPGPP-FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO DE 

CONCLUSÃO 

 

Organização parceira: 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro – SP 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e 

Turismo Secretário Emerson Goulart Caetano de Souza 

 

Discentes: 
Fundação Getúlio Vargas – SP 

Mestrado em Gestão e Políticas Públicas 

Grupo 1: Antonio Donato Netto, Marcelo F. Lo Monaco 

Grupo 2. Mariana Calêncio, Paola E. Figueiredo e Reginaldo V. Guariente 

 

Figura 2 - Evolução da participação dos entes federativos na arrecadação total de 

2006 a 2015MPGPP-FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO DE 

CONCLUSÃO 

 

Organização parceira: 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro – SP 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e 

Turismo Secretário Emerson Goulart Caetano de Souza 

 

Discentes: 
Fundação Getúlio Vargas – SP 

Mestrado em Gestão e Políticas Públicas 

Grupo 1: Antonio Donato Netto, Marcelo F. Lo Monaco 

Grupo 2. Mariana Calêncio, Paola E. Figueiredo e Reginaldo V. Guariente 

 

Figura 3 - Evolução da participação dos entes federativos na arrecadação total de 
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os programas do governo federal e estadual que possam contribuir nesse tema. 

Outras frentes possíveis de atenção, perfazem-se sobre o tema do funcionários 

públicos, quanto a gestão financeira, o estatuto dos servidores públicos e outras 

questões que possam ser identificadas. 

 

Objetivos 

Tendo em vista a questão e o contexto relatados acima, pretende-se que os grupos 

realizem os trabalhos técnicos adequados, visando a: 

● Conhecer a efetiva realidade financeira municipal, detalhando receitas e 

despesas. 

● Estudar práticas realizadas por municípios semelhantes para agregar no 

aumento da arrecadação e na diminuição das despesas, sendo desejável a 

exposição de ideias inovadoras, considerando o porte do município. 

● Apresentar ações, através da indicação de projetos com diretrizes básicas 

(conteúdo, objetivo, estimativa de prazos e possíveis resultados), que poderão 

ser submetidas a desenvolvimento específico no futuro pelo município para 

concretizar a ação esperada. 

 

Abordagem 

● Análise de informações e dados disponibilizados por instituições – do 

setor público ou do setor privado – de credibilidade, podendo ser municipais, 

estaduais ou federais/nacionais, a respeito do município de Cruzeiro. 

● Entrevistas com colaboradores apropriados do poder público para a 

elaboração de diagnósticos e propostas. 

● Orientação de professores do curso relacionados a projetos, finanças e 

análises de dados e informações, entre outros. 

● Estudo de bibliografia relacionada aos temas considerados chave da 

presente proposta de estudo, tais como finanças públicas, capacidades 

institucionais e gestão pública, dentre outros. 

 

Produtos 

● Diagnóstico analítico sobre as fontes de arrecadação e despesas do 
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município, bem como de processos e programas existentes (até 3, a serem 

definidos em conjunto) e que necessitam ser aprimorados; 

● Apontamentos de referências de textos técnicos e acadêmicos a respeito 

da política fiscal brasileira, buscando enquadramento do município conforme 

suas peculiaridades; 

● Identificação dos principais itens de arrecadação e despesas, definição das 

variáveis ou temas mais relevantes, e indicação das potenciais oportunidades 

de otimização. Este processo poderá ser realizado por meio de análise 

estatística de dados e comparação a municípios assemelhados. 

● Proposta de programa consistente em conjunto de projetos oportunos (até 

3, a serem definidos), com diretrizes individuais, para que o Município possa 

desenvolvê-los diretamente ou por subcontratação. 

 

Os discentes organizar-se-ão em dois grupos para o desenvolvimento do trabalho, 

sendo que o Grupo 1 tratará do assunto com enfoque para as despesas públicas, e o 

Grupo 2 trará o foco para as arrecadações do município. Oportunamente, algumas 

etapas como entrevistas e levantamento de dados e informações, ocorrerão em 

conjunto. Os possíveis títulos dos trabalhos serão: 

● Grupo 1: Alternativas para o reequilíbrio financeiro e 

aprimoramento da gestão pública do Município de Cruzeiro – Gestão de 

Resultados; e 

● Grupo 2: Alternativas para o reequilíbrio financeiro e 

aprimoramento da gestão pública do Município de Cruzeiro – Gestão de 

Finanças. 

Serão reportados 2 trabalhos finais (um de cada grupo) através de documento em 

padrão acadêmico (cerca de 80 páginas, fonte Times New Roman 12, espaçamento 

1,5, acrescidos de anexos e referências bibliográficas), que será protocolado, impresso 

e digitalizado na Secretaria de Registro da EAESP-FGV e disponibilizado em formato 

digital para os professores da banca examinadora. 

A apresentação dos trabalhos finais será realizada cerca de 45 dias após o protocolo, 

diante de banca acadêmica integrada por 4 membros, incluindo a participação do 

dirigente da organização envolvida e membros da FGV. 

Posteriormente, os discentes dispõem-se a apresentar o trabalho para gestores da 
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instituição parceira (sem efeito avaliativo) em data a ser ajustada. 

 

Conteúdo 

O trabalho final deverá atender aos itens acima pontuados, incluindo: 

● Diagnóstico da situação e análise. 

● Proposta de medidas específicas e justificativas (projetos) que 

contribuirão para a implementação do objetivo proposto. 

● Anexos com lista de participantes; lista de pessoas entrevistadas; fontes 

de dados utilizados; e este termo de referência. 

● Referências bibliográficas. 

 

Aplica-se a metodologia AoL – Assurance of Learning, conforme exigência do 

MPGPP, para avaliação conforme os seguintes aspectos: 

● Diagnóstico do problema: a escala varia desde “o trabalho limitou-se a 

reproduzir o diagnóstico constante no Termo de Referência” (nota mínima) até 

“o trabalho interpretou o problema e desenvolveu um diagnóstico inovador” 

(nota máxima). 

● Propostas: a avaliação levará em conta a qualidade e aplicabilidade das 

propostas. 

● Abordagem multidisciplinar integrada: uso de conceitos de ciência 

política, sociologia, economia, direito e gestão pública, sempre que couber no 

problema sob análise – a escala varia de “não fez uso”, passa por “apenas 

justapôs os conceitos”, até a nota máxima para quem integrou as diversas 

abordagens disciplinares cabíveis”. 

 

São Paulo, 03 de julho de 2017. 

 

 
   

 

Secretário representante 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Discentes representantes 

Fundação Getulio Vargas 
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CONTATOS: 

Emerson Goulart, Secretário Municipal 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Turismo  

Prefeitura do Município de Cruzeiro - SP 

E-mail: emerson.mantena@hotmail.com – Telefone: (12) 99706-0109 
 

Regina Pacheco, Coordenadora do Mestrado. 

MPGGP – FGV – SP. 

E-mail: regina.pacheco@fgv.br 

 

Alexis Vargas, Orientador dos trabalhos. 

MPGGP – FGV – SP. 

E-mail: alexis.vargas@fgv.br 

 

Grupo 1 

Antonio Donato Netto, discente do MPGPP. 

E-mail: neto@nettodonato.com.br – Telefone: (16) 99241-6468 

 

Marcelo F. Lo Monaco, discente do MPGPP. 

E-mail: mflomonaco@hotmail.com – Telefone: (11) 98189-7770 

 

Grupo 2 

Mariana Calêncio, discente do MPGPP. 

E-mail: mari.calencio@gmail.com – Telefone: (14) 98179-0051 

 

Paola Ercolin Figueiredo, discente do MPGPP. 

E-mail: pfercolin@gmail.com – Telefone: (15) 99765-5048 

 

Reginaldo Vieira Guariente, discente do MPGPP. 

E-mail: regis.usp@gmail.com – Telefone: (11) 98838-6622 
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ANEXO 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

MPGPP-FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO 

 

Organização parceira: 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro – SP 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Turismo 

Secretário Emerson Goulart Caetano de Souza 

 

Discentes: 

Fundação Getulio Vargas – SP 

Mestrado Prof. em Gestão e Políticas Públicas 

Grupo 1: Antonio Donato Netto e Marcelo F. Lo Monaco  

Grupo 2. Mariana Calencio, Paola E. Figueiredo e Reginaldo V. Guariente 

 

Estabeleceu-se realizar 3 tipos de entrevistas conforme o momento realizado, entrevistados 

envolvidos e questões estabelecidas, visto as oportunidades de reuniões e aprofundamento no 

tema do trabalho, assim como especificado:  

 

Tipo 1: roteiro aberto 

Quando: reunião introdutória 

Entrevistados: lideranças isoladas ou em conjunto 

Questões: abrangentes 

Objetivos: entrevistado expor a questão livremente antes do desenvolvimento do trabalho a 

fim de contextualizar o trabalho.  

 

Tipo 2: roteiro semi-aberto 

Quando: reunião específica, por e-mail ou telefone 

Entrevistados: lideranças isoladas 

Questões: direcionadas 

Objetivos: entrevistado responder á questões direcionadas por perguntas norteadoras e 

previamente estudadas, a fim de esclarecer ou compor a estrutura do trabalho em 

desenvolvimento.  

 

Tipo 3: roteiro fechado 

Quando: por e-mail ou telefone 

Entrevistados: liderança isoladas 
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Questões: específicas  

Objetivos: entrevistado responder á questões específicas previamente estabelecidas a fim de 

compor dados tabulados do trabalho. 

 

Quantitativamente, foram realizadas: uma entrevista tipo 1, duas entrevistas tipo 2 e quatro 

entrevistas tipo 3.  

 

ENTREVISTA 1 

 

TIPO: 1 - Roteiro semi-aberto 

DATA: 26.04.2017 
MODO: Presencial 

LOCAL:  

 

PARTICIPANTES 

Secretário de 

Desenvolvimento 

Sustentável e Turismo 

Emerson Goulart Caetano de 

Souza 

FGV 

Marcelo F. Lo Monaco, 

Mariana Calencio 

Reginaldo V. Guariente 

 

Questão: 

Introdução à problemática da prefeitura de Cruzeiro - SP, a fim de estabelecer o tema do 

Termo de Referência para o trabalho a ser desenvolvido pela FGV.  

 

Respostas:  

O secretário inicia apresentando a nova gestão do município, da qual faz parte, através do 

prefeito de Cruzeiro que tem 30 anos e é do partido Solidariedade.  

 

Atualmente, o município tem orçamento de aproximadamente 160MM e 83 mil habitantes, 

com dívida de mais de 200MM. Encontra-se em estado de calamidade, vive uma situação 

dramática politicamente, acentuada última prefeita que foi cassada até dezembro de 2016. 

Trata-se de um momento de grande desafio para a gestão atual, visto o contexto exposto. 
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“Como se reconstruir? Quando está caindo no poço, é necessário primeiramente, parar de 

cavar” 

 

Soluções podem envolver PPP (concessões) que envolvam temas de saneamento. Por 

exemplo: 4% do esgoto é tratado, 100% é coletado, quanto aos resíduos do município são 

levados para Cachoeira Paulista. O município encontra-se na bacia hidrográfica da APA do 

Vale do Parnaíba, o que pode ser uma oportunidade.  

 

Mecanismos de previsão de receita: Cruzeiro não tem revisão desde 84 e também não tem 

levantamento de imóveis que não pagam. O Plano Diretor está desatualizado. Quanto a receita 

própria, tem-se relevantes montantes em ICMS e IPTU. 

 

Sugere métodos modernos de gestão pública: 

 O cidadão de Cruzeiro: observa-se auto estima muito baixa, assim como todas 

outras cidades em razão da crise econômica. Mas não há participação, é muito 

incipiente.  

 Em questões e soluções que podem ser delicadas politicamente, há participação 

democrática? Os cidadãos podem colaborar? Plano para modernizar, ou então 

pequenas caixas? 

 Quanto as finanças, são necessárias ações em duas frentes: 1) novas receitas 2) 

racionalização do gasto 

 Quanto a parcerias, uma empresa de gestão de resíduos propôs elaborar o PMI 

e também participar do edital de chamamento.  

 Quanto ao turismo, avaliar o interesse turístico, realizar um inventário do 

turismo e plano diretor turístico.  

 Quanto a educação o município conta com Faculdade própria com cursos da 

área de saúde (ESEFIC).  

 Quanto a Capacidade institucional para gestão de municípios, na controladoria 

tem-se 4 pessoas para 2000 funcionários, sem regime definido e não tem plano de 

carreira. 

 Participa de algum Consórcio? Criar mecanismos de cooperação entre 

municípios vizinhos para algumas questões. Constata-se que Municípios do entorno 

utilizam serviços e Cruzeiro utiliza alguns outros polos também - Cachoeira 
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Problemas: 

 O município não tem CMD - não pode fazer captação de recursos federais, 

estaduais e internacionais. Ex. O Comitê de Bacias é presente e libera recursos para 

saneamento e outros projetos. 
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ENTREVISTA 2 

 

TIPO: 2 - Roteiro semi-aberto 

DATA: 01.06.2017 MODO: Telefone 

 

PARTICIPANTES 

Secretário de 

Desenvolvimento 

Sustentável e Turismo 

Emerson Goulart Caetano de 

Souza 

FGV  Paola Ercolin Figueiredo 

 

 

Questões:  

Esclarecimentos para conclusão do Termo de Referência proposto entre as partes. 

 

Colocações:  

Acredita o secretário que os problemas financeiros do município estão correlacionados a folha 

de pagamento, que está ferindo a LRF sendo responsável por 56% do montante. Também que 

o IPTU esteja subdimensionado, prevendo melhoria na fiscalização, recadastramentos e 

atualizações.  

Melhorias que devem possibilitar novos investimentos. Atualmente 90% das receitas deste 

quadro são provenientes das industrias, que se encontra limitado – só uma delas é responsável 

por 80%. Prevê-se necessidade de diversificação e para tal de políticas de atração de 

investimentos, de lei de incentivos fiscais, revisão do Plano Diretor e do zoneamento. O novo 

Estatuto dos servidores deve diminuir as despesas, equalizar o problema do FGTS, das CNDs 

e atrair novos investimentos. 
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ENTREVISTA 3 

 

TIPO: 1 - Roteiro aberto 

DATA: 03.07.2017 
MODO: Presencial 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Cruzeiro – SP 

 

PARTICIPANTES  

Prefeito Thales Gabriel 

Secretário de 

Desenvolvimento 

Sustentável e Turismo 

Emerson Goulart Caetano de 

Souza 

Secretária de Finanças Elaine Silva Oliveira 

Secretário de Planejamento 

Urbano e Obras 
Rodolfo Monteiro Scamilla 

FGV 
Antonio Donato Netto, Marcelo F. Lo Monaco, Mariana 

Calencio, Paola E. Figueiredo e Reginaldo V. Guariente 

 

Questões:  

1. Qual o panorama da administração pública em Cruzeiro, atualmente? 

2. Qual a situação financeira pública do Municipio, atualmente? 

3. Quais as razões para que esta situação financeira se encontre como está?  

4. Existem instituições autônomas para quais serviços no município? 

5. Quais as perspectivas desta gestão perante a situação financeira exposta? 

 

Introduções: 

O prefeito é graduado em direito (2012), pós-graduado em direito público e administração, 

iniciou sua carreira pública em cidade de 6 mil habitantes, foi vereador em 2012 e esteve 

presidente da Câmara entre 2013 e 2014, foi candidato a deputado em 2016 e eleito á prefeito 

do município de Cruzeiro para a gestão de início em 2017. E expõe:“o governo não vive sem 

a parte técnica em conjunto com a política” 

A secretaria de finanças é apresentada, sendo servidora efetiva há 10 anos na área de finanças 

da prefeitura: em 2007 como funcionária no cadastro imobiliário, em 2008 como diretora de 

finanças, em 2012 como secretária de finanças e retornando ao posto em 2017, após período 

de licença. E reitera:“nesses últimos 10 anos os problemas são os mesmos: coragem para o 
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enfrentamento; e a população quer mudanças” 

O secretário de planejamento urbano e obras, é engenheiro civil, tem construtora de médio 

porte no município e relata como boa as oportunidades para o município: “no Vale do 

Paraíba, a margem no m2 de construção é boa” 

 

Respostas: 

O prefeito expõe: 

 O agronegócio segurou a inda durante a geração empresarial, com enfoque em 

médio e pequeno produtor. Está em desenvolvimento o cadastramento com apoio de 

sindicato.  

 Não se pode fazer testes, deve-se atuar sem riscos. Contar com equipe técnica 

linha dura: “Ser flexível no diálogo e duro na negociação” Enfim são 25MM de restos 

á pagar.  

 Exemplo de temas que precisam de cuidados: a Planta Genérica de Valores, 

contratos das concessões de ônibus (10 anos sem renovação); geração de emprego (os 

jovens vão embora da cidade sem perspectiva local); equipe técnica capacitada e 

motivada. 

 Hoje a prefeitura não tem CND – a rotina tem dilemas como pagar FGTS 

corrente ou pagar a prestação da dívida? Reiteram encarar o endividamento pelos 

principais. “Hoje o principal problema é que o município roda somente com recurso 

próprio”. 

 Há divergência do valor da dívida junto aos credores, como com a CEF. 

Existem ações trabalhistas que precisam ser combatidas. Foi necessário a contratação 

de empresa especializada para verificar o que já foi pago, por exemplo.  “o município 

está há 7 anos desse jeito, sem saber quando pagou e quanto deve”. O município atua 

com liminar para CND positiva. Também, com recorrente bloqueio de verbas devido 

as ações trabalhistas, por exemplo montante de 8MM junto ao TRT - Tribunal 

Regional do Trabalho.  

 Outro desafio é a folha de pagamento que está ultrapassando os índices da LRF 

(54,65%) e os serviços públicos são mal prestados. No mandato anterior, por exemplo, 

a carga horária foi reduzida a 6h e os salários mantidos.  

 O controle dos funcionários que era manual, está sendo atualizado para 

eletrônico com atuação da chefia direta e recursos humanos.  
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 Quanto as instituições autônomas, tem-se o SAAE, a Faculdade de Educação 

Física, que ambos contribuem com 40% e 80% da receita, respectivamente. Nestas, os 

desafios são ampliação do sistema de tratamento de esgoto. 

 Quanto a coleta de lixo, esta é terceirizada para aterro fora da cidade, em 

Cachoeira Paulista. O consórcio para Plano Municipal de Resíduos Sólidos (conforme 

agenda Verde/Azul para municípios), está sendo contratado e não há taxa referente a 

este para a população. Já a taxa de iluminação pública é cobrada através da conta de 

energia ou IPTU.   

 Ações quanto ao IPTU já foram tomados, primeiro aplicando o Código 

Tributário quanto as alíquotas, e concedendo descontos para pagamentos pontuais. 

Ainda que não tenham conhecimento dos resultados, devido aos bloqueios das contas 

públicas, a administração foi suportada pelo IPTU em maio de 2017. 

 Outra oportunidade é relativa ao ICM que nunca houve arrecadação, pois, o 

Simples Nacional nunca tinha sido instituído no município, e agora está sendo.  

 

 A secretária de finanças complementa: 

 Há vários pontos para controle dos gastos, e este deve der o foco. 

 Quanto a arrecadação, o ICMS é o que toca o Município. O FMP está todo 

consumido pela previdência. Por exemplo, os 2 meses que sobrou para uso foram da 

ordem de 50 mil e 400mil.  

 Quanto ás dívidas: relativo ao MP 2009 tem-se saldo de 39 milhões; e a dívida 

fundada conhecida de 188MM (longo prazo).  

 Reitera preocupação ás finanças, visto grande inconsistência de informações: 

“as despesas com as receitas não batem”. 

 

O secretário de planejamento urbano e obras, relata: 

 O Plano Diretor é de 1994. 

 O Código de Obras e Postura está em elaboração. 

 Os Planos de Turismo e Mobilidade Urbana, está sendo desenvolvido antes da 

revisão do Plano Diretor.  

 Considera-se focar em estancia turística, visto sua história quanto a época do 

café, linha férrea, a Revolução de 32, turismo religioso, aspectos comerciais e 

ambientais.  
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 Entende-se sua posição relevante por ser ponto estratégico logístico entre os 3 

Estados, que inclui o Sul de Minas e Fluminense – poder de localização para 

comércio.  
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ENTREVISTA 4 

 

TIPO: 3 - Roteiro fechado 

DATA: 03.07.2017 LOCAL: Prefeitura Municipal de Cruzeiro - SP 

 

PARTICIPANTES Secretária de Finanças Elaine Silva Oliveira 

 

Questões e Respostas 

 

1. Quais informações e dados financeiros o município detém que possam ser reportados para 

estudo, conforme os tópicos indicados e respondidos: 

 

IPTU e ITR 

 Existe Planta Genérica de Valores instituída por Lei de 1997, em valores de m2 

subdivididos em 7 categorias. O cadastro foi pautado em topografia e pedologia, mas 

sem legislação especifica. Tem tabela e decretos.  

 Haviam cadastros sem informação, sem cobrança de IPTU, apartamentos como 

casas entre outras inconsistências.  

 O reajuste é feito pela inflação, índice IPC.  

 A Base de Cálculo através do Cõdigo Tributário, reajsuta o valor da alíquota, 

no entanto desde o vigor da lei em 1997, as alíquotas sofreram reduções anuais de 0,2 

para 0,08%. Comportamento de Lei Tampão. Afirma que “um dos pilares para o caos 

financeiro foi o caso do IPTU com a redução de alíquotas”. 

 Está em processo de contratação o geoprocessamento por sobrevoo, para 

contribuir no trabalho de atualização da planta de valores. 

 Quanto ao ITR não há convenio com o Estado, mas 50% desta arrecadação é 

transferido para o município, conforme a lei. 

Taxas  

 Bombeiro pelo IPTU 

 Segurança, não tem. 

 Esgoto, gestão do SAAE. 

 Coleta de resíduos, não tem. 

 Publicidade, conforme Código Tributário. 
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 Fiscalização, conforme Código Tributário.  

LOA e LRF 

 Relatórios publicados através do portal da transparência. 

DIPAM 

 Valor adicionado no ICMS 

 Recebe da Fazenda Estadual 

 O município não tem poder de fiscalização, atualmente.  

 Perspectivas de melhoria no assunto: conhecer o contribuinte com uso de 

softwares que já foram licitados e estão disponíveis. E estimular a população e os 

grandes contribuintes a colaborarem a fim de comprovar estoques no município, como 

exemplo, conceder benefícios de IPTU para aqueles que requerem NF dos 

estabelecimentos.  

ISS 

 A fiscalização existe desde 2012, mas a equipe é pequena e age apenas em 

denúncias. A perspectiva é coordenar ações por ramos: oficinas, bares etc. 

 A arrecadação relativa a este imposto é decrescente, foi instituído, mas não se 

tornou obrigatória e se perdeu no tempo. Ex. modelos de notificações, alvarás etc. 

ITBI 

 Atualmente é online 

 Alguns cartórios não aderiram, visto haver isenções para algumas instituições.  

 Perspectiva é alterar a aplicação deste no Código Tributário com nova alíquota 

para valor de mercado ou transação.  

Refis 

 A secretaria posiciona-se como uma das piores práticas, considerando sua 

aplicação injusta. Entende cobranças mensais mais apropriadas.  

 Atualmente existem 12mil ações para execução. 

 Entende o uso de anistia em último caso, pois trata-se de 15MM de dívida a 

favor do município.  

Restos á pagar 

 O decreto traz prazo final para avaliação para 30.07.2017 e deve ser 

encaminhado ao portal da transparência em 15 dias subsequentes.  

 Corresponde ao montante de 28MM que incluem os empenhados e liquidados; 

e 8MM extra orçamentário referem-se a depósitos em consignações. São retenções na 
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folha de pagamento de empréstimos consignados a Bancos, descontas na folha e não 

repassados aos credores. Nestes houve casos de servidores terem seus nomes 

indicados SPC. Hoje esta situação já foi regularizada. Desabafa a secretária: “Muita 

coisa não foi feita por causa dos gestores”. 

Dívida fundada 

 Divida de precatórios (conhecidos) 36MM de fato (TJ + TRT), ainda que 

38MM em balanço. Trata-se de 50 processos sem conhecimento, que incluem dívida 

da Câmara e autarquias. Está sendo necessário a implantação de um Departamento de 

Gestão da Dívida.   

 Dívida do FGTS: inscrito na dívida ativa da União e está em discussão (é 

conhecida a dívida em balanço mas não foi confirmada) 

 INSS: 40MM confessados e 64MM não, destes já conhece-se 4MM. Este valor 

está sendo contestado pela prefeitura, pois foi um caso que não houve tratativa do 

problema.  

Gestão Fiscal: 

 Finanças detém atualmente de 4 funcionários aposentados, mas efetivos e 

diretor financeiro. 

 Necessita-se de: quadro efetivo para gerir as questões financeiras, reforma 

administrativa com departamento de gestão da dívida, controle e gestão de contratos, e 

qualidade na terceirização entre ouros aspectos. 

Impactos atuais dos problemas ficais do município: 

 Município encontra-se na Dívida Ativa da União – CND cancelada 

 Não consegue recursos de transferências voluntárias 

 Somente mantem recursos na saúde e educação, quais tem CNPJ próprios. 

 Município não consegue assinar convênios. Ex. Policia Militar.  

Contratos terceiros e vigentes: 

 Coleta e destinação de resíduos 

 Motoristas 

 Santa Casa (Convenio com o terceiro setor) 

Gastos: 

 Em ordem crescente: 1º Folha de pagamento; 2º Santa Casa, 3º Coleta e 

destinação de resíduos; 4º Varrição; 5º locação de prédios para administração pública.  

Licitações: 



120 

 

 Em 2016 houve 34 processos licitatórios. Este ano o numero já alcança 80 

processos. Verifica-se falta de planejamento a curto, médio e longo prazo. “Agora tem 

2018 para planejar”.  
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ENTREVISTA 5 

 

TIPO: 3 - Roteiro fechado 

DATA: 07.08.2017 LOCAL: e-mail 

 

PARTICIPANTES Secretária de Finanças Elaine Silva Oliveira 

 

Questões:  

1. Dados de valores do balanço de 2013 até 2016 estão diferentes do balancete no item total 

de transferencias correntes. Ocorre alguma dedução quando exposto em balanço? 

 

2. Precisamos do perfil da dívida (discriminada). Pode ser uma tabela ou lista (não oficial), 

que reflita o que expos para nós verbalmente. É importantíssimo entendermos: a. divida 

flutuante (curto prazo), o quanto mais discriminada que tiver. b. dívida consolidada (longo 

prazo), o quanto mais discriminada que tiver. c. quais os restos a pagar do dia 1 de janeiro de 

2017? d. O que é de fornecedores, de bens, de serviços - vocês tem esse dado? Pode ser 

aproximado.  

 

3. Quanto ao decreto de calamidade financeira, sob qual argumento ou proposta você 

considera que este decreto foi realizado? 

 

4. Poderia nos enviar as seguintes informações de 2016, ainda que estejam nas tabelas, 

estamos com dificuldade de retratá-los neste formato, e acreditamos que o seu expertise em 

finanças junto aos dados de Cruzeiro traga tais informações de forma mais adequada.  

 

Dados 2016  

Receita Própria  

Receita Total  

Despesa Total  

Despesas fixas  

Despesas com Pessoal  

Receita Corrente Líquida  
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Desempenho Orçamentário + Reservas  

Receita Corrente Líquida 

(Receita Total - Deduções)  

Despesas com Investimento  

 

Respostas: 

1 - Os valores de transferências quando expostos no balanço orçamentário já vão com as 

deduções do FUNDEB, são valores líquidos. Exemplo: 2016 no balancete da 

Receitas 140.774.971,55 de transferência - (menos)  

 

No Balancete:  

       1.7 Transferência Correntes 140.774.971,55  

( - ) 9 Deduções de Receitas -16.502.053,99 = 124.272.917,56 

No Balanço Orçamentário: 

( = ) Transferências Correntes 124.272.917,56 

2 -  

a) Dívida Flutuante: segue o demonstrativo em 01/01/2017, que representa os restos a 

pagar  por elemento de despesa, e bem como os depósitos e consignações por conta também. 

b) Dívida Fundada: envio mais tarde. 

c) fornecedores em restos a pagar estão dispostos no relatório de dívida flutuante. 

3 - Segue copia do Decreto. Penso que como tal ato não tem fundamento jurídico, ao qual dê 

ao município algum tipo de benefício, entendo que seu foco tenha sido, para externar a todos 

a situação financeira lastimável ao qual chegou a prefeitura, e foi publicado no momento em 

que houve a troca do chefe do executivo em final de mandato. 
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ANEXO 4 – DETALHES SOBRE CADASTRO DE IMPOSTOS EM 

MUNICÍPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
Informatiza

do
Total

Informatiza

da
Total

Informatiza

do
          Brasil   5 570  5 289  4 845  5 280  4 497  3 438  5 263  4 730
Até    5 000  1 237  1 163  1 035  1 174   961   714  1 149   997
De      5 001 a   10 000  1 214  1 142  1 015  1 135   917   684  1 122   980
De    10 001 a   20 000  1 377  1 283  1 177  1 281  1 063   791  1 296  1 155
De    20 001 a   50 000  1 087  1 051   980  1 039   936   726  1 045   960
De    50 001 a 100 000   353   349   342   349   329   274   350   339
De  100 001 a 500 000   261   260   255   261   251   210   260   258
Mais de 500 000   41   41   41   41   40   39   41   41

     Sudeste 1668  1 657  1 606  1 660  1 447  1 115  1 633  1 559
Até    5 000 372   369   348   370   294   210   355   321
De      5 001 a   10 000 391   388   375   388   321   252   381   357
De    10 001 a   20 000 363   359   349   360   315   244   357   347
De    20 001 a   50 000 288   288   284   288   270   205   287   284
De    50 001 a 100 000 111   111   110   111   106   88   110   107
De  100 001 a 500 000 126   125   123   126   125   101   126   126
Mais de 500 000 17   17   17   17   16   15   17   17

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de  População e Indicadores  Sociais, Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais 2015.

Com 

cobrança

de IPTU

 Planta Genérica de 

Valores
 Cadastro ISSQN

Tabela 13 - Municípios, total e com cadastro imobiliário, com cobrança de IPTU, Planta Genérica de 

Valores e cadastro de ISS, segundo as Grandes Regiões  e as classes de tamanho da 

população dos municípios - 2015

Grandes Regiões

e

classes de tamanho 

da

Municípios

Total
 Cadastro imobiliário
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ANEXO 5 – DETALHES SOBRE TAXAS INSTITUÍDAS EM MUNICÍPIOS 
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ANEXO 6 – VISÃO GERAL DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO EM COMPARAÇÃO POR GRUPOS 

 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil com base em dados do FINBRA (2014, 2015 e 2016) 

 

 

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 23.137   -        29.102   

PIB e População 24.641   25.650   29.559   

População e Estado 23.641   24.836   36.302   

População 23.873   24.750   30.726   

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 4.645     -        5.178     

PIB e População 4.620     6.170     5.042     

População e Estado 5.683     6.352     6.061     

População 4.135     4.007     4.268     

Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 113.573   -          124.273   Cruzeiro (SP) 16.056   -        16.470   

PIB e População 126.964   141.490   144.023   PIB e População 19.202   21.984   21.700   

População e Estado 131.750   139.760   163.587   População e Estado 13.530   13.993   15.398   

População 115.126   120.777   137.462   População 16.578   17.812   20.113   

Grupos 2014 2015 2016
Cruzeiro (SP) 31.373   -        31.646   

PIB e População 32.193   35.312   34.967   

População e Estado 35.644   39.339   44.223   

População 25.532   26.573   29.943   

Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016
Cruzeiro (SP) 148.342   -          165.534   Cruzeiro (SP) 6.710     -        7.273     

PIB e População 187.328   213.974   213.623   PIB e População 8.128     10.153   9.733     

População e Estado 201.178   218.654   252.269   População e Estado 8.878     9.749     14.091   

População 158.872   168.137   193.015   População 4.769     5.405     6.810     

Grupos 2014 2015 2016
Cruzeiro (SP) 27.119   -        28.267   

PIB e População 31.525   35.764   35.385   

População e Estado 30.622   32.506   33.365   

População 26.023   27.724   30.904   

Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016
Cruzeiro (SP) 16.434     -          18.052     Cruzeiro (SP) 5.620     -        6.293     

PIB e População 35.352     47.804     34.794     PIB e População 12.115   16.326   14.812   

População e Estado 44.509     51.890     55.351     População e Estado 14.416   17.551   23.654   

População 25.547     27.045     29.454     População 5.971     7.061     8.384     

Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016
Cruzeiro (SP) -          -          - Cruzeiro (SP) 1.316     -        1.206     

PIB e População 9.481       9.735       10.533     PIB e População 3.720     5.150     3.374     

População e Estado 15.300     13.250     16.577     População e Estado 3.996     4.482     4.282     

População 8.928       9.869       10.561     População 2.519     2.755     2.814     

Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016
Cruzeiro (SP) -          -          -          Cruzeiro (SP) 1.175       -          1.768       Cruzeiro (SP) 6.998     -        7.232     

PIB e População -          -          -          PIB e População 6.385       7.643       8.285       PIB e População 12.759   16.971   13.501   

População e Estado 659          604          604          População e Estado 3.870       4.643       4.724       População e Estado 15.202   17.332   18.132   

População 283          2.013       2.013       População 3.800       4.110       5.715       População 10.779   10.949   11.526   

Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016
Cruzeiro (SP) 3.622       -          3.570       Cruzeiro (SP) 389        -        492        

PIB e População 7.075       5.166       6.929       PIB e População 3.589     5.087     3.861     

População e Estado 11.151     10.454     11.499     População e Estado 4.321     4.982     4.907     

População 5.014       5.528       7.255       População 2.679     2.965     3.185     

Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016 Grupos 2014 2015 2016
Cruzeiro (SP) 1.119       -          697          Cruzeiro (SP) 766          -          697          Cruzeiro (SP) 1.739     -        1.620     

PIB e População 4.332       6.452       6.028       PIB e População 1.819       1.938       1.585       PIB e População 3.004     3.021     2.431     

População e Estado 6.802       5.802       16.803     População e Estado 4.792       3.414       3.399       População e Estado 4.145     5.289     3.352     

População 6.282       4.811       8.439       População 4.366       2.807       3.821       População 2.098     2.503     2.078     

Cota IPVA - Estado 4%

FUNDEB 17%

Receitas Correntes 100%

União Fundo Saúde 10%

Cota ICMS - Estado 19%

FPM - União 18%

FNDE - União 3%

Transferências Correntes 75%

Receitas Tributárias 11%

Receita Patrimonial 1%

Receitas Correntes Intraorçam. 0%

Receitas de Capital Intraorçam. 0%

IPTU 4%

ITBI 1%

ISS 4%

Taxas 0%

Dívida Ativa Tributárias 1%Receitas de Capital 0% Convênios 0%

Outras Receitas Correntes 2%
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ANEXO 7 – VISÃO GERAL ECONÔMICA E FUNCIONAL DE GASTOS 

DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO POR GRUPOS DE CLUSTER 

 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil com base em dados do FINBRA (2014, 2015 e 2016) 

 

 

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 83.696     -          104.751   Cruzeiro (SP) 42.943     -          52.832     

PIB e População 94.810     106.975   119.204   PIB e População 57.570     65.036     67.565     

População e Estado 106.033   113.465   129.301   População e Estado 60.627     66.594     71.338     
População 88.871     94.437     106.426   População 49.006     52.709     58.047     

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 15.351     -          20.031     Cruzeiro (SP) 45.389     -          50.212     

PIB e População 39.109     47.991     36.808     PIB e População 51.392     59.743     59.562     
População e Estado 53.062     59.919     59.602     População e Estado 53.201     58.905     62.267     

População 37.124     39.833     41.469     População 42.475     45.256     49.802     

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 1.946       -          2.201       Cruzeiro (SP) 19.396     -          20.567     

PIB e População 4.245       5.279       7.717       PIB e População 22.948     25.986     25.956     

População e Estado 10.471     8.309       10.974     População e Estado 23.810     25.215     27.494     

População 10.142     8.174       9.799       População 22.153     21.272     23.961     

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 6.799       -          6.944       Cruzeiro (SP) 8.844       -          13.311     

PIB e População 12.587     15.706     12.987     PIB e População 14.888     18.671     18.806     

População e Estado 12.196     13.114     13.045     População e Estado 21.055     21.602     23.611     

População 10.154     10.354     11.504     População 14.302     14.274     17.133     

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 5.867       -          4.290       Cruzeiro (SP) -          -          -          

PIB e População 4.089       4.111       3.949       PIB e População 8.721       10.885     14.294     

População e Estado 3.855       3.460       4.044       População e Estado 12.288     13.701     18.017     

População 2.631       2.901       3.340       População 9.742       11.329     13.443     

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 2.360       -          2.319       Cruzeiro (SP) 10.045     -          12.178     

PIB e População 1.877       2.121       1.465       PIB e População 4.920       4.006       6.796       

População e Estado 2.720       3.036       2.672       População e Estado 5.531       5.037       6.652       

População 2.815       3.098       3.223       População 4.430       4.579       5.401       

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 4.863       -          6.712       Cruzeiro (SP) 2.209       -          2.740       

PIB e População 3.748       3.714       5.121       PIB e População 5.834       7.931       6.921       

População e Estado 2.751       2.352       3.264       População e Estado 6.456       7.585       7.532       

População 2.405       2.648       3.038       População 4.703       5.169       5.719       

Grupos 2013 2014 2015 Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 1.454       -          1.050       Cruzeiro (SP) 3.958       -          4.941       

PIB e População 4.916       6.106       5.053       PIB e População 3.958       1.273       2.668       

População e Estado 2.828       1.770       2.093       População e Estado 9.781       5.717       10.216     

População 1.421       1.162       1.309       População 5.294       5.526       6.185       

Grupos 2014 2015 2016

Cruzeiro (SP) 5.331       -          6.544       

PIB e População 5.360       5.036       5.084       

População e Estado 6.305       6.694       6.991       

População 5.223       5.400       5.956       

Administração 12%

Material de Consumo 4% Urbanismo 8%

Investimentos 1%

Previdência Social 0%

Encargos Especiais 7%

Legislativa 4%

Bem ou Serviço para Distr. Grat. 1%

Assistência Social 2%

Saneamento 3%

Pessoal e Encargos Sociais 62%

Outros Serviços de Terceiros - PJ 12%

Educação 31%

Saúde 30%

Visão 

Econômica

Visão 

Funcional

Amortização da Dívida 3%

Outros Serviços de Terceiros - PF 1%

Auxílio Alimentação 4%
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ANEXO 8 - DADOS DE GASTOS COM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO EM COMPARAÇÃO A GRUPOS DE CLUSTERS 

 

Gráfico 8 - Proporção dos gastos em Saúde financiados pelas transferências do SUS no 

período de 2014 a 2016 (em %) 

 
Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do DataSUS e FINBRA.  

 

 

Gráfico 9 - Proporção dos gastos em Saúde financiados com recursos próprios no período de 

2014 a 2016 (em %) 

Fonte: Elaborado por Muove Brasil utilizando dados do DataSUS e FINBRA.  
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ANEXO 9 – DADOS QUANTITATIVOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO QUANTO AO DAB 

 

Fonte: Ministério da Saúde. 
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