
1 
 

1) Fluxo de Caixa em janeiro/2017  

No dia 2 de janeiro de 2017, havia R$ 507 milhões pendentes de pagamento (fornecedores e 

saques do caixa único) e o fluxo de caixa projetado para o ano apontava R$ 815 milhões de despesas 

comprometidas acima das receitas previstas, de modo que se nada fosse feito, faltaria dinheiro até para a 

folha de pagamentos, já no mês de março: 

 

 

2) Despesa de Pessoal 

A despesa de pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) tem crescido 

significativamente nos últimos anos. Caso não fizéssemos ações de redução desse crescimento, 

atingiríamos o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): 

 

 

 

 

 

Limite Máximo: 54,0% 

Limite de Alerta: 48,6% 

Limite Prudencial: 51,3% 

Atual Previsto 
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3) O que já foi feito? 

Desde o início da gestão, o Executivo vem trabalhando em muitas frentes e com ações concretas 

para atenuar os problemas e evitar que fiquem ainda maiores. Entre as principais medidas e projetos 

aprovados ou tramitando na Câmara de Vereadores estão: 

Ações já realizadas: 

 Reforma administrativa (37 secretarias em 2016 x 15 secretarias em 2017) 

 Corte no número de CCs (34% de redução: 1.051 em 2016 x 694 em 2017) 

 Teto na remuneração dos CCs (R$ 9,3 mil bruto) 

 Não concessão de reposição da inflação ao servidor 

 Corte em despesas diárias, passagens aéreas, cursos, etc. 

 Racionalização dos veículos locados e telefone celular 

 Contingenciamento do Orçamento 

 Renegociação de contratos em vigor e revisão das licitações em andamento 

 Suspensão de novas contratações (Pessoal e terceirizados) 

 Redução dos repasses para a EPTC, CARRIS e PROCEMPA 

 Redução nas Horas extras 

 Corte nos Investimentos com Recursos do Tesouro 

 Renegociação do pagamento dos Precatórios 

 Aumento da Alíquota Previdenciária do servidor – de 11% para 14% 

 Redução da Taxa de Administração do PREVIMPA – de 2% para 1,5% 

 Negativação de devedores 

 Protesto de devedores inscritos em Dívida Ativa 

 Ação de Fiscalização de estacionamentos 

 REFIS do ISS 

 

Ações em andamento: 

 Revisão dos avanços e adicionais do tempo de serviço do servidor 

 Retirada da incorporação da função gratificada na ativa 

 Término da Licença-Prêmio 

 Revisão das isenções tributárias 

 Atualização da Planta de Valores do IPTU 

 Alienação de Imóveis Próprios  

 Parcerias Público-Privadas 
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Na busca por honrar a folha de pagamentos e as despesas já contratadas, a atual administração 

precisou cortar gastos em diversas áreas, tais como contratos terceirizados, diárias, passagens aéreas, 

consultoria, locação de imóveis, telefonia móvel, dentre outros. A iniciativa possibilitou a redução nos gastos 

até agosto na ordem de R$ 221,91 milhões somente nos exemplos abaixo: 

R$ milhão 

Despesa 
Jan/Ago  

2016 
Jan/Ago 

2017 
Variação R$  
2017-2016 

Variação %  
2017-2016  

Material Permanente 7,88 1,19 -6,68 -84,84 
Telefonia Móvel 0,28 0,08 -0,21 -73,33 
Cursos e Seminários 1,95 0,55 -1,40 -71,81 
Obras e Reformas 85,52 33,95 -51,58 -60,31 
Diárias 0,27 0,11 -0,16 -58,44 
Passagens Aéreas 0,46 0,19 -0,26 -57,88 
Serviços de Consultoria 7,66 4,37 -3,30 -43,02 
Locação de Imóveis 6,98 4,92 -2,07 -29,58 
Energia 78,90 57,97 -20,92 -26,52 
Material de Consumo 84,32 65,87 -18,46 -21,89 
Locação de Veículos 19,57 16,85 -2,71 -13,87 
Contratos Terceirizados 839,55 731,61 -107,94 -12,86 
Horas-Extras 45,30 39,50 -5,80 -12,80 
Locação de Equipamentos 3,91 3,49 -0,42 -10,84 
Total Geral 1.182,55 960,64 -221,91 -18,77 

 

4) Evolução das despesas de pessoal 
 De janeiro a agosto de 1997 representava 38,2% da despesa total 

 De janeiro a agosto de 2016 representava 52,26% da despesa total 

 De janeiro a agosto de 2017 representou 58,64% da despesa total. 

 

Comparando-se o período de janeiro a agosto de 1997 com o período de janeiro a agosto de 

2017, em termos reais (com valores corrigidos pelo IPCA), a despesa com pessoal aumentou 188,47%. De 

outro lado, a despesa com Custeio aumentou 12,58% e a de Investimento reduziu 7,39%. 

 

5) Situação Atual do Fluxo de Caixa 

Mesmo com o conjunto de medidas implantadas pela Prefeitura, desde janeiro, o desequilíbrio 

entre receitas e despesas ainda se mantém. Devido ao esgotamento dos recursos em caixa não foi possível o 

pagamento integral dos salários em uma só parcela, a partir do mês de junho: 

 Junho – faltaram R$ 4 milhões, a primeira parcela paga aos servidores foi de R$ 10.000 

 Julho – faltaram R$ 20 milhões, a primeira parcela paga aos servidores foi de R$ 6.600 

 Agosto – faltaram R$ 58 milhões, a primeira parcela paga aos servidores foi de R$ 3.300 
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Este cenário adverso deverá se agravar até o final do ano, como mostra o fluxo de caixa atual: 

ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Saldo Inicial 34 113 94 63 71 53 -4 -20 -58 -101 -157 -240 
 

Receitas 433 269 253 288 269 243 254 256 233 260 238 461 3.457 

Despesas 354 288 284 280 287 300 270 294 276 316 321 488 3.758 

Saldo Final 113 94 63 71 53 -4 -20 -58 -101 -157 -240 -267 
 

 

A previsão hoje para o final setembro, como se verifica acima, é de faltar R$ 101 milhões, o 

que impactará diretamente no pagamento da folha dos servidores, em 29 de setembro.  

E, apesar de já termos reduzido o déficit do ano em R$ 548 milhões, ainda faltam R$ 267 

milhões para fechar as contas no final do ano – quase duas folhas de pagamento. 

A prefeitura segue trabalhando vigorosamente para resolver a crise das finanças municipais, 

tanto no lado da despesa quanto no da receita. Estão sendo implantadas diversas ações que impactam na 

melhoria da nossa arrecadação, com o combate à sonegação e cobrança de devedores. Também 

continuamos buscando a racionalização do uso dos recursos e a priorização nas área mais essenciais. 

Ainda assim, serão necessárias novas ações, bem como aprovação de projetos de Lei enviados 

para a Câmara Municipal, para que possamos chegar ao final de 2018 com as contas equilibradas. 

 

 


