
 

 

Levantamento sobre a arrecadação e gastos com pessoal do Município no ano de 2018 

O presente levantamento tem como objetivo principal demostrar com dados extraídos dos portais 

públicos de transparência que houve uma falha gravíssima do governo em não pagar o 13º dos servidores 

no prazo previsto na Lei. 

Ao se tratar de gastos públicos, a primeira questão a ser levada em conta é o orçamento, visto que o 

Prefeito só pode arrecadar, e gastar recursos que estejam previstos no mesmo e é preciso levar em 

consideração um item básico: Quanto foi previsto e quanto foi arrecadado no ano, pois se for arrecadado 

menos do que estava previsto será preciso também, gastar menos do que estava previsto. 

 

Neste sentido temos o quadro a seguir com a previsão de arrecadação e a arrecadação efetivamente 

realizada pelo município no ano de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 RECURSOS FEDERAIS ANO DE 2018 

Código Especificação Prev. Inicial 
Prev. 

Atualizada 

Arrec. 

Período 
Arrec. Total 

1718.00.0.0.00 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 

ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS 
19.919.600,00 20.149.986,22 21.441.397,88 21.441.397,88 

1718.01.2.1.00 
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 

PRINCIPAL 
13.000.000,00 13.000.000,00 11.425.365,33 11.425.365,33 

1718.01.3.1.00 
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - 

PRINCIPAL 
200.000,00 200.000,00 507.444,91 507.444,91 

1718.01.4.1.00 
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - 

PRINCIPAL 
200.000,00 200.000,00 495.089,94 495.089,94 

1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 6.000,00 6.000,00 26.151,64 26.151,64 

1718.02.4.1.00 
COTA-PARTE ROY.-EXCED.PROD.PETRÓLEO-LEI 

9478/97-PRINCIPAL 
6.138.700,00 6.138.700,00 8.737.441,23 8.737.441,23 

1718.02.5.1.00 
COTA-PARTE ROY- PARTICIPAÇÃO ESPECIAL- LEI 

9478/97-PRINCIPAL 
234.900,00 234.900,00 190.043,01 190.043,01 

1718.06.1.1.00 
TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-

L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL 
60.000,00 60.000,00 59.861,82 59.861,82 

1718.10.9.1.00 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 

UNIÃO - PRINCIPAL 
0,00 230.386,22 0,00 0,00 

1718.99.1.1.00 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 

PRINCIPAL 
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 

2410.00.0.0.00 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 

ENTIDADES 
78.600,00 78.600,00 0,00 0,00 

2418.00.0.0.00 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE  

EST/DF/MUN 
78.600,00 78.600,00 0,00 0,00 

2418.10.9.1.00 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 

UNIÃO - PRINCIPAL 
78.600,00 78.600,00 0,00 0,00 

TOTAL RECUROS FEDERAIS 40.075.000,00 40.535.772,44 42.882.795,76 42.882.795,76 

diferença entre a previsão orçamentária e o que foi arrecadado   2.807.795,76 
fonte: http://179.109.158.34:8079/transparencia/  (portal da transparência do Município) 

  

http://179.109.158.34:8079/transparencia/%20%20(portal%20da%20transparencia%20do%20Municipio)


 

 

Os quadros acima demostram que o Município arrecadou pelo menos 4 milhões a mais do que estava 

previsto no orçamento de 2018, indicando que o prefeito poderia ter gastado além da previsão 

orçamentária, suplementado a despesa que ele quisesse. 

 

QUANTO AO GASTO EFETIVAMENTE REALIZADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. 

Quadro demonstrativo da folha de pagamento bruta, com encargos sociais no ano de 2018 

mês valor da folha de pagamento mensais – ano de 2018 

jan/18 2.351.395,04 

fev/18 2.284.993,04 

mar/18 2.209.555,34 

abr/18 2.228.647,49 

mai/18 2.316.204,69 

jun/18 2.288.337,11 

jul/18 2.295.705,23 

ago/18 2.300.698,84 

set/18 2.301.835,96 

out/18 2.294.138,26 

nov/18 2.263.081,30 

dez/18 2.209.879,30 

13º/2018 2.089.184,60 

total 29.433.656,20 
Fonte: resumos gerais contábeis das folhas de pagamento. 

 

Observação – Folha de Servidores efetivos ativos e comissionados do poder executivo, administração 

direta (Não inclusos os funcionários do CODESP, que tem verba e contabilidade separada) 

 

 

 

 

RECURSOS ESTADUAIS NO ANO DE 2018 

Código Especificação Prev. Inicial 
Prev. 

Atualizada 

Arrec. 

Período 
Arrec. Total 

1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 18.644.200,00 18.644.200,00 20.299.915,38 20.299.915,38 

1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 870.000,00 870.000,00 924.165,23 924.165,23 

1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 370.000,00 370.000,00 488.549,41 488.549,41 

1728.01.4.1.00 
COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO-PRINCIPAL 
40.000,00 40.000,00 44.063,55 44.063,55 

1728.02.3.1.00 
COTA-PARTE ROY.-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 

7990/89-PRINCIPAL 
800.000,00 800.000,00 1.273.868,51 1.273.868,51 

TOTAL - RECURSOS ESTADUAIS 20.724.200,00 20.724.200,00 23.030.562,08 23.030.562,08 

diferença entre a previsão orçamentária e o que foi arrecadado   2.306.362,08 

fonte: http://179.109.158.34:8079/transparencia/  (portal da transparência do Município) 

  

http://179.109.158.34:8079/transparencia/%20%20(portal%20da%20transparencia%20do%20Municipio)


QUANTO AO PRERCENTUAL DE DESPESAS COM PESSOAL 

 

Este quadro demonstra que as despesas de pessoal estão em 48,98% das receitas correntes líquidas, ou 

seja, muito abaixo do limite de gastos previstos na lei de responsabilidade fiscal, que é de 54%.  Mesmo 

com o excesso de cargos comissionados existentes atualmente 

 

QUANTO A ARRECADAÇÃO DO FUNDEB E GASTO COM A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 



Arrecadação do FUNDEB no ano de 2018 - Fonte: http://179.109.158.34:8079/transparencia/ 

Observação: houveram outros recursos do Município, repassados a conta do FUNDEB em 2018, tal fato 

será detalhado em outro momento. 

O quadro a seguir demostra o percentual do FUNDEB gasto na remuneração do Magistério. 

 

 

http://179.109.158.34:8079/transparencia/


Quanto aos gastos com o magistério, há um fator a mais a se considerar quanto ao não pagamento do 

13º salário. Ou seja, além de todo o exposto acima, note-se que o gasto da verba do FUNDEB com a 

remuneração do magistério, até o 5º bimestre de 2018, foi de apenas 69,70%, indicando que mais de 30% 

foram canalizados para outros gastos da educação, em detrimento do pagamento do 13º salário dos 

servidores. 

 

CONCLUSÃO: 

Esta análise demonstra que a arrecadação do Município melhorou consideravelmente no ano de 2018 em 

relação aos 3 anos anteriores. O Município arrecadou mais do que estava previsto no orçamento. Assim 

conclui-se que o atraso no pagamento do 13º, só ocorreu por descaso do governo com a categoria, além 

da irresponsabilidade de se manter ilegalmente um alto número de Servidores de cargos comissionados 

no governo. 

Diante destes fatos, o Sindicato alerta os Servidores para a necessidade de uma ampla mobilização na 

defesa dos reajustes salariais (perdas superiores a 20%, no caso do magistério não pagamento do piso 

mínimo nacional); do calendário de pagamento para reestabelecer os pagamentos em dia, incluindo o 

pagamento do 13º salário, além implementação de fato do conserto/reformas dos planos de cargos 

carreiras e salários. (Há outros itens reivindicados que constarão da respectiva pauta de reivindicação). 

O Sindicato alerta ainda, para o fato de que caso não haja sensibilidade do Governo para repensar, com 

urgência, suas atitudes em relação aos servidores efetivos e, de fato fechar acordos razoáveis sobre os 

PCCS e os reajustes salariais, bem como com o compromisso da manutenção dos pagamentos em dia. Nas 

próximas assembleias será proposta a realização de GREVE.  

Resta esclarecer, que para a deliberação sobre o exercício do direito de greve, é preciso que seja cumprida 

diversas formalidades legais, uma delas é esgotar todas as possibilidades de negociação com o Governo 

(Isto o Sindicato já vem fazendo, inclusive sendo marcado uma data máxima para a implementação do 

novo PCCS dos Servidores, data esta que seria anterior ao fim do prazo de validade do concurso realizado 

em 2014 (julho de 2019)). 

É importante frisar também, que a Greve só tem resultados favoráveis quando há a participação da 

maioria dos Servidores. 

Quaisquer dúvidas quanto aos números apresentados podem ser esclarecidas no Sindicato. 

Maiores detalhes sobre estes dados serão divulgados nas assembleias gerais. 

O edital de convocação da assembleia será divulgado em breve. 

Eventuais erros no presente relatório é em função da complexidade na forma de divulgação dos dados 

por parte do Município, em sendo constatado algum erro o mesmo será imediatamente corrigido. Sendo 

que os relatórios finais do ano de 2018, será apresentado em breve e trará novos números que precisarão 

ser debatidos 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NATIVIDADE. 

 


