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Resumo Executivo
Este estudo avalia os gastos realizados pelas Câmaras Legislativas Municipais realizados em
2016, conforme dados levantados no portal SICONFI da Secretaria do Tesouro Nacional
(http://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf) e no portal Compara Brasil da FNP – Frente
Nacional de Prefeitos (comparabrasil.com).
Fica esclarecido que:


De um total de 5.569 municípios brasileiros, 1.807 (32%) não apresentaram os
valores de suas receitas de 2016 ou de 2015, ou os valores das despesas
legislativas, ou ainda apresentaram dados inconsistentes. Por estes motivos, este
estudo avalia informações de 3.762 municípios (68%), com uma margem de erro de
da ordem de 0,9%.



Ao não apresentar as informações das contas anuais à Secretaria do Tesouro
Nacional até 30 de abril do ano subsequente, os municípios desrespeitam a Lei de
Responsabilidade Fiscal.



O levantamento considera apenas os gastos com as Câmaras Municipais,
vinculadas às Prefeituras. No caso dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro,
são incluídos também os gastos com os Tribunais de Contas Municipais. Não são
incluídos os gastos com as assembleias estaduais.



A Portaria no 42/1999, do Ministério do Orçamento e Gestão determinou a adoção,
nos três níveis de governo, da classificação funcional das despesas de transferências
de recursos e gastos. Esta classificação busca responder à seguinte pergunta: "em
que áreas a ação governamental que está sendo paga será realizada?".
As despesas são classificadas por função e subfunção, que são categorias prédefinidas.
As despesas para operação das Câmaras Legislativas Municipais são totalizadas na
função 01 - Legislativa e detalhadas nas subfunções:
-
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01.031 - Ação Legislativa: despesas com remuneração, encargos, benefícios,
capacitação de pessoal; com aquisição e manutenção de instalações,
veículos, máquinas, equipamentos, acervo técnico, realização / participação

-



de eventos; manutenção de convênios; divulgação de atos oficiais e
administrativos etc.;
01.032 - Controle Externo: despesas com fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial;
01.999 - Demais subfunções legislativa: reserva de contingência.

Diante da não disponibilidade de dados segregados referentes aos gastos incluídos
na subfunção 01.031 referentes aos vereadores, foi efetuada pesquisa por
amostragem de alguns municípios referente ao número de vereadores e valores
dos subsídios, respectivamente, nos sites do TSE e das Câmaras Municipais. Foram
incluídos nesta amostragem 71 municípios de todos os portes, representando todas
as regiões brasileiras (ver quadro detalhado no item Gastos com Vereadores).

As principais conclusões deste estudo são apresentadas a seguir:
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Nas três últimas eleições, o número de vereadores eleitos teve um aumento de
6.140 (equivalente a 11,8%). No período, o número de vereadores eleitos passou
de 51.802 para 57.942, enquanto a população brasileira aumentou 7,2%.



Os pequenos municípios apresentam receitas próprias per capita equivalentes a
23% da receita própria média per capita dos grandes municípios. Apesar disto, os
pequenos municípios possuem uma despesa legislativa média (também per capita)
equivalente a 70% maior que a dos grandes municípios.



A rubrica mais representativa das despesas legislativas municipais é referente ao
pagamento dos vereadores. Na amostragem realizada com 71 municípios de todos
os portes e regiões brasileiras, foi constatado que o pagamento de subsídios e
encargos aproxima dos 60% das despesas legislativas declaradas pelos municípios
de pequeno porte.



As despesas legislativas municipais têm os limites estabelecidos pela Constituição
Federal (art. 29-a), que utiliza para base de cálculo a somatória das receitas
tributárias e das transferências constitucionais. Caso os percentuais definidos na
Constituição fossem aplicados exclusivamente às receitas próprias dos municípios
(incluindo receitas tributárias e outras), poderia ser viabilizada uma economia
anual de R$ 7,662 bilhões considerando a amostra deste estudo de 3.762
municípios. Considerando o total de 5.569 municípios, a economia potencial
superior os R$ 10 bilhões (Interpolação direta leva a R$ 11,343 bilhões).
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707 municípios (19% daqueles que apresentaram as contas anuais) gastam mais a
título de despesas legislativas do que conseguem gerar a título de receitas próprias
(receitas geradas pelo próprio município, incluindo IPTU, IBTI, ISS, Taxas,
Contribuição de Melhoria, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação
Pública. Receitas Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços, Outras Receitas
Correntes, Receitas Correntes Intra-orçamentárias);



218 municípios gastam mais de 80% das receitas próprias com as Câmaras
Municipais;



22 municípios tiveram despesas com as Câmaras Municipais superiores aos limites
estabelecidos pela Constituição Federal, no artigo 29-a. Deste total, 16 municípios
têm menos de 20.000 habitantes;



Os gastos com vereadores (subsídios + encargos), tomando-se por base a amostra
selecionada, representam em média 38,7% das despesas legislativas considerandose todos os portes dos municípios e chegam a super 59% nos municípios com até
50.000 habitantes.

Totalização das Despesas Legislativas
Os quadros a seguir demonstram as totalizações das despesas legislativas, por UF e nas
capitais.

Despesas Legislativas por UF - 2016
Municípios
UF
Total
AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Totais
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22
102
62
16
417
184
78
246
217
853
79
141
144
223
185
224
399
92
167
52
15
497
295
75
645
139
5.569

C/ Dados
informados
4
40
40

Receita Total
1.004.882.538,51
4.782.566.362,56
6.977.138.113,00

Receita Própria
266.298.444,97
962.177.380,74
1.861.044.089,51

274 25.588.866.546,76
5.457.441.506,71
147 12.540.156.946,75
2.388.322.251,88
58 10.157.743.805,37
3.140.694.716,05
143 14.122.175.506,22
4.067.674.402,02
17
1.021.569.899,62
95.678.402,24
714 51.566.426.813,01 14.488.945.077,01
51
7.765.735.471,45
2.211.440.489,23
84
7.285.546.172,65
2.085.564.781,97
37
8.252.795.040,54
2.312.148.870,84
142
5.125.366.737,96
630.283.555,46
149 16.679.775.533,25
4.096.851.074,56
140
6.376.308.046,27
960.042.336,67
115 19.426.994.128,47
8.387.360.144,01
50 45.395.361.704,13 21.578.485.677,80
81
5.232.405.842,97
1.266.351.223,66
49
3.894.144.480,86
933.201.863,01
6
1.144.739.410,18
184.055.012,37
434 33.552.485.536,91 11.552.569.976,27
258 19.923.007.860,64
6.535.897.653,94
69
4.956.231.417,83
1.056.362.660,84
551 143.707.011.711,58 65.747.917.214,99
108
3.761.750.613,73
713.590.077,25
3761 447.476.599.227,15 159.890.878.968,78

Receita Tributária +
Transf. Constitucionais
763.745.114,37
3.830.452.696,32
5.551.539.989,34

Despesa
Legislativa
27.630.556,68
122.865.509,37
201.080.478,36

22.600.794.313,05
854.457.630,43
9.785.385.414,97
365.441.338,71
8.347.061.151,44
267.954.253,03
11.143.912.402,73
426.145.607,50
877.969.037,39
28.734.459,50
41.136.516.431,45 1.490.210.989,90
6.214.634.968,30
229.005.098,19
5.504.332.155,48
202.169.430,84
6.813.754.829,06
220.316.815,19
4.334.156.743,53
165.755.617,15
13.775.874.232,89
543.163.547,24
4.962.611.694,05
166.336.431,87
14.181.099.942,06
368.620.188,93
32.516.565.078,23 1.334.008.512,79
4.516.358.515,56
187.436.700,59
3.062.152.018,92
119.431.254,88
888.097.395,93
34.876.866,45
24.693.185.160,38
830.327.136,53
14.642.012.096,90
485.138.500,46
4.406.887.251,72
160.203.096,77
113.443.403.124,36 2.961.064.858,45
2.930.007.636,14
133.017.862,52
350.776.771.594,54 11.573.816.197,92

Despesas Legislativas das Capitais - 2016
UF

Municípios

Receita Total

Receita Própria

Receita Tributária +
Transf. Constitucionais

Despesa
Legislativa

SE

Aracaju

1.719.304.836,60

744.176.355,39

327.983.655,61

43.405.632,34

PA

Belém

2.798.099.027,58

885.124.855,69

443.119.439,16

72.964.810,42

MG

Belo Horizonte

10.248.955.758,81

4.791.084.985,14

2.240.307.322,59

179.112.482,11

RR

Boa Vista

1.022.134.952,89

178.363.837,06

158.452.578,24

32.099.223,57

MS

Campo Grande

2.887.207.999,26

1.046.166.701,01

406.393.128,80

66.372.478,07

MT

Cuiabá

2.068.601.530,51

828.381.431,68

418.402.326,93

40.097.155,20

PR

Curitiba

7.849.023.562,56

4.343.826.468,53

2.479.453.805,63

111.576.033,47

GO

Goiânia

4.207.418.210,51

1.877.109.287,34

854.614.392,39

97.373.067,19

AL

Maceió

2.095.623.025,45

649.303.472,25

337.834.897,37

50.724.313,76

AM

Manaus

4.821.006.847,59

1.739.322.861,66

990.245.937,52

124.106.233,90

RN

Natal

2.067.854.605,87

886.267.899,58

461.169.016,93

67.064.545,24

TO

Palmas

1.037.415.258,28

334.836.890,21

187.901.262,35

31.709.402,22

RS

Porto Alegre

5.965.759.112,25

3.153.438.273,44

1.675.207.149,86

157.069.242,17

RO

Porto Velho

1.264.844.581,69

427.145.973,29

252.989.602,14

26.750.018,57

PE

Recife

4.257.454.191,52

1.835.810.433,98

677.308.115,90

135.983.702,74

AC

Rio Branco

820.052.654,79

241.107.469,96

154.328.200,98

22.006.229,68

RJ

Rio de Janeiro

28.267.745.828,90

16.289.987.669,84

7.813.788.138,70

811.022.804,65

BA

Salvador

5.831.763.933,01

2.767.854.857,56

1.168.773.747,68

151.168.502,57

SP

São Paulo

47.527.063.233,37

29.561.193.528,40

8.303.296.239,85

673.897.873,54

PI

Teresina

2.737.246.300,25

651.280.286,06

358.224.680,16

56.696.709,23

ES

Vitória

2.128.525.218,13

899.048.744,46

419.989.795,35

24.455.255,19

Totais

141.623.100.669,82

74.130.832.282,53

30.129.783.434,14

2.975.655.715,83

Destaca-se que 5 capitais não apresentaram os dados referentes às receitas ou às despesas
legislativas, não sendo incluídas neste levantamento: Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa,
Macapá e São Luiz.
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Gastos com Vereadores
Para se avaliar o impacto dos gastos dos vereadores, foram selecionados aleatoriamente 71
municípios de todas as regiões brasileiras e portes, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Amostra para Pesquisa dos Gastos Diretos com Vereadores
NO
NE
CO
SE
2
2
1
4
Até 20.000
3
2
4
2
Entre 20.001 a 50.000
3
3
3
4
Entre 50.001 a 100.000
2
1
3
3
Entre 100.001 a 200.000
2
3
4
3
Acima de 200.000
12
11
15
16

SU
4
3
3
4
3
17

Total
13
14
16
13
15
71

Observa-se que os gastos diretos com os vereadores (subsídios + encargos) é um
componente de peso significativo nas despesas legislativas municipais, especialmente nos
municípios de menor porte.
Os gastos com vereadores representam em média 38,7% considerando-se todos os portes
dos municípios, mas ultrapassam a 59% nos municípios com até 50.000 habitantes,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
Gastos diretos com Vereadores X Despesa Legislativa Total
Médias por Porte dos Municípios
Nº
Vereadores
até 20.000 habitantes
9
entre 20.001 e 50.000 habitantes
12
entre 50.001 e 100.000 habitantes
13
entre 100.001 e 200.000 habitantes
16
acima de 200.000 habitantes
23
Média Nacional

Subsídio
Individual

Custo
anual (1)

3.707
5.523
7.401
9.524
12.987

656.450
1.314.047
1.959.510
2.989.566
6.310.523

(1) Custo anual = (Subsídio + encargos) x Número de Vereadores X 12
(2) Percentual sobre média das despesas legislativas
Fontes: Elaboração própria, com dados do TSE e Câmaras Municipais
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% Gasto com
Vereadores
(2)
59,06%
59,14%
47,36%
38,57%
21,39%
38,7%

Deve ser destacado que, nas três últimas eleições, o número de vereadores eleitos passou
de 51.802 para 57.942, representando um aumento de 6.140 ou 11,8%. No mesmo
período, a população brasileira aumentou 7,2%.
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Despesas Legislativas e Finanças Municipais
O artigo 29-a da Constituição Brasileira determina os limites do gasto com legislativo
municipal por faixa populacional. Os limites são fixados em percentuais sobre a somatória
da receita tributária e das transferências constitucionais realizadas no ano anterior.
Comparando as receitas referentes a 2015 e os gastos legislativos de 2016, foram
identificados 22 municípios que ultrapassam os limites constitucionais.
21 destes municípios são de pequeno porte, sendo que 16 deles tem menos de 20.000
habitantes. O município do Rio de Janeiro completa esta relação, com os gastos legislativos
de 2016 representando 4,69% da receita (limite constitucional é de 4%). Contudo, deve ser
destacado que o município do Rio de Janeiro possui Tribunal de Contas Municipal, cujo
custo integra também a função legislativa.
Por outro lado, comparando o gasto legislativo com a receita própria municipal, observa-se
que:


707 municípios (aproximadamente 18% dos municípios com dados disponíveis)
não geram receita própria para manter o gasto com seu legislativo, ou seja, o
legislativo é pago com as transferências federais e estaduais, coberto por
contribuintes de outros municípios, estados e Distrito Federal.



Caso a base para aplicação dos critérios estabelecidos pelo artigo 29-a fosse a
receita própria do município (excluindo-se as transferências constitucionais)
apenas 252 municípios estariam enquadrados aos limites legais, conforme
demonstrado a seguir:
Aplicação do Artigo 29-a com base na receita própria dos municípios
Porte (nº habitantes)
% previsto no Art 29-a
Qtde Municípios
Até 100.000
7%
194
Entre 100.001 e 300.000
6%
36
Entre 300.001 e 500.000
5%
11
Entre 500.001 e 3.000.000
4,50%
10
Entre 3.000.001 e 8.000.000
4%
0
Acima de 8.000.000
3,50%
1
252
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Fonte: Elaboração própria com dados dos portais SICONFI (STN – Secretaria do Tesouro Nacional) e
ComparaBrasil (FNP – Frente Nacional de Prefeitos)

O gráfico a seguir demonstra a representatividade do gasto legislativo em relação à receita
própria do município.

Fonte: Elaboração própria com dados dos portais SICONFI (STN – Secretaria do Tesouro Nacional) e
ComparaBrasil (FNP – Frente Nacional de Prefeitos)

O gráfico a seguir apresenta a distribuição dos municípios considerando-se a vinculação do
financiamento das despesas legislativas à receita própria gerada pelo município e a aplica
os critérios previstos no artigo 29-a da Constituição.
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Fonte: Elaboração própria com dados dos portais SICONFI (STN – Secretaria do Tesouro Nacional) e
ComparaBrasil (FNP – Frente Nacional de Prefeitos)

Deve ser destacado também que o custo per capita dos legislativos das cidades pequenas
é quase 70% maior do que nas cidades maiores.
Ao mesmo tempo, receitas próprias per capita das cidades pequenas representam 23,12%
(ou menos de um quarto) das receitas das cidades maiores, conforme demonstrado no
gráfico a seguir:
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Fonte: Portais SICONFI (STF) e ComparaBrasil (FNP)

Ou seja, nas cidades até 20.000 habitantes, o gasto legislativo per capita representa em
média 30,55% das receitas próprias per capita. Nas cidades acima de 200.000 habitantes,
esta relação cai para 4,69%.

Fonte: Portais SICONFI (STF) e ComparaBrasil (FNP)
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Proposta
Nos últimos anos, é crescente a necessidade de adoção de medidas para aumentar o
controle dos gastos públicos.
Dentre as iniciativas, a busca da limitação de número de vereadores nos legislativos
municipais, com a adoção do teto por porte de município. Ao contrário de reduzir o
número de vereadores houve a ampliação 11,8% deste universo, com 6.140 novas vagas de
vereador em apenas 12 anos.
Atualmente, conforme se demonstra neste estudo, as despesas legislativas dependem
significativamente dos recursos das transferências constitucionais – ou seja, são cobertas
por fontes externas de receita.
Neste sentido, a proposta que se apresenta propõe vincular o gasto do Legislativo
Municipal à receita gerada pelo próprio município. Daí para a frente é uma questão de
prioridades a ser debatida entre o Poder Público local e seus munícipes. Seria uma forma
de ampliar o controle social e contribuir para mais investimentos aos serviços essenciais da
população.
Mantendo-se os percentuais já previstos no artigo 29-a da Constituição e alterando a base
de cálculo para a somatória das receitas tributárias e receitas próprias do município,
estima-se uma economia anual de R$ 7,662 bilhões, equivalente a 65% da despesa total
anual, conforme demonstrado no quadro a seguir:
Porte Município
(nº habitantes)
Até 100.000
Entre 100.001 e
300.000
Entre 300.001 e
500.000
Entre 500.001 e
3.000.000
Entre 3.000.001 e
8.000.000
Acima de
8.000.000
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% Desp.
Receitas tributárias
Legislativas + Receitas próprias
(a)
(b)

Projeção Desp.
Legislativas
(c = a*b)

Despesa Atual (d)

Economia (e = dc)

7,0%

19.788.252.965,45 1.385.177.707,58

5.275.586.867,51 3.890.409.159,93

6,0%

14.512.557.229,30

870.753.433,76

2.102.890.847,24 1.232.137.413,48

5,0%

8.325.768.021,29

416.288.401,06

4,5%

21.941.610.342,74

987.372.465,42

4,0%

7.813.788.138,70

312.551.525,55

3,5%

846.208.292,61

429.919.891,55

2.215.786.056,78 1.228.413.591,36
811.022.804,65

498.471.279,10

8.303.296.239,85 290.615.368,39
673.897.873,54 383.282.505,15
80.685.272.937,33 4.262.758.901,77 11.925.392.742,33 7.662.633.840,56

Observe-se que esta economia é proporcional ao número de municípios que declararão as
despesas legislativas, 3.762 municípios. Extrapolando para o total dos municípios
brasileiros, 5.569 municípios, a economia potencial é superior a R$ 10 bilhões (a
interpolação direta leva a R$11,343 bilhões).
No caso de municípios não cobrirem as despesas legislativas dentro dos limites aplicados
às receitas próprias e tributárias deverão adotar medidas de contenção de custos ou
aprimorar a administração tributária com vistas a ampliação das suas receitas. Uma das
medidas cabíveis seria o retorno da vereança baseado no trabalho voluntário, como já
ocorreu no País no passado.
A economia estimada poderá ser destinada a serviços essenciais para a população, como
saúde, segurança, transporte, educação.
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