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A ELEIçãO MUNICIPAL pode 
não ocupar nos noticiários do 
país o mesmo espaço dado às 
disputas pela Presidência da 
República ou por uma vaga no 
Senado, mas ganha a dianteira 
em relevância quando o foco é 
o cotidiano do cidadão.

Caberá a prefeitos e vere-
adores que serão eleitos no 
próximo dia 2 de outubro ga-
rantir a prestação de serviços 
públicos aos habitantes de 

5.568 municípios brasileiros, 
o que inclui oferta de creches 
e escolas de ensino funda-
mental, serviços de saúde e 
também saneamento básico, 
abastecimento de água, trans-
porte urbano, limpeza pública 
e pavimentação de ruas, entre 
outras atribuições.

O desafio, no entanto, será 
conseguir executar todas 
essas tarefas em meio a uma 
acentuada queda de receitas, 
especialmente nas transfe-
rências de recursos pelos 

estados e pela União para os  
municípios, e ao comprome-
timento do orçamento com 
o pagamento de salários de 
servidores das prefeituras. 

Para o presidente da Confe-
deração Nacional de Municí-
pios (CNM), Paulo ziulkoski, 
é insustentável o desequilíbrio 
na distribuição de tributos, 
quase todos arrecadados nas 
cidades, mas que acabam re-
tidos pelos governos estaduais 
e pela União.

— Os municípios estão dila-

cerados e a proposta de con-
tenção de gastos do governo 
federal ajuda a enterrar ainda 
mais as prefeituras — protesta 
o líder municipalista.

Realidade local
Aos cerca de 144 milhões de 

eleitores brasileiros, segundo 
dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), caberá atenção 
na escolha de candidatos mais 
bem preparados e, principal-
mente, no acompanhamento 
e na fiscalização da ação do 

prefeito e dos vereadores 
eleitos, que na esfera local 
representarão os brasileiros 
até 2020.

Senadores que já enfrenta-
ram o desafio de chefiar uma 
prefeitura, como Simone Tebet 
(PMDB-MS) e Fernando Be-
zerra (PSB-PE), recomendam 
aos eleitores que busquem 
entre os candidatos aqueles 
com maior conhecimento da 
realidade local e com propos-
tas concretas para solucionar 
os problemas do dia a dia.

Papel de prefeitos é garantir serviços básicos
Novos prefeitos enfrentarão queda nas receitas decorrentes de arrecadação, por causa da crise econômica, e orçamento comprometido com pagamento de salário de servidores
Iara Altafin

Eleitores entre 16 e 18 anos
2,3 milhões — 1,6%

Executar políticas públicas municipais: 
creches e escolas de ensino fundamental, 
serviços de atendimento à saúde, 
habitação, saneamento básico, transporte 
público, iluminação, limpeza pública

 Construir e manter espaços de uso 
comunitário, como praças e parques     

Apresentação, pela prefeitura, do projeto de 
lei orçamentária anual do município, que é 
submetida à aprovação dos vereadores
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Negociações em torno de leis locais, como 
ocupação do território, por exemplo

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Fontes: Sistema Firjan, Confederação Nacional de Municípios e consultores legislativos Victor Marcel Pinheiro e Carlos Alexandre Rocha

As contas apresentadas pelo prefeito são julgadas pela câmara 
de vereadores, que tem, para essa tarefa, o apoio do Tribunal de 
Contas do estado. (A Constituição federal veda a 
criação de tribunais de contas nos municípios 
e apenas as cidades São Paulo e do Rio 
de Janeiro contam com Cortes de Contas 
municipais, que já existiam quando da 
aprovação da Constituição)

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a 
Eles Relativos (ITBI) 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 
Fundo de Participação dos Municípios: 24,5% da arrecadação 
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados
50% do Imposto Territorial Rural (ITR), arrecadado pela União 
50% do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), arrecadado pelo estado 
Parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), arrecadado pelo estado (25% da receita total do ICMS 
é dividida entre todos os municípios de um 
mesmo estado)
25% de 29% da arrecadação da CIDE-
Combustíveis
Contribuições de Melhoria
Receitas patrimoniais
Taxas de serviços

Prestação de contas pela prefeitura e 
fiscalização pela câmara municipal

das cidades têm menos de 
200 mil eleitores, portanto, 
apenas um turno de 
votação para prefeito

das cidades tem mais de 
200 mil eleitores, portanto, 
podem ter dois turnos de 
votação

12,1% Boa

0,5% Excelente

87,4% Difícil ou 
crítica

57,2% dos municípios 
comprometem entre 
50% e 60% da RCL 
com pessoal

15,8% dos municípios 
ultrapassam teto de 60% 
da receita para pagamento 
de pessoal, previsto na LRF

saúde
Falta de medicamentos, 
de médicos e 
profissionais da área, 
falta de equipamentos 
e ambulâncias, 
fechamento 
de postos de 
saúde

desemprego
Crescimento do número de 
desempregados, com impacto 
direto no aumento da violência

drogas
Avanço do 
tráfico e 
dependência 
dos governos estaduais 
para enfrentar o problema, 
pois a força policial é 
atribuição dos estados

limpeza 
urbana
Problemas 
para manter a 
coleta de lixo e cumprir a 
Lei de Resíduos Sólidos

Educação
Recursos insuficientes para 
o pagamento do piso do 
magistério, para manter 
as frotas de transporte e para 
fornecimento de merenda

é a soma da dívida 
com a Previdência 
Social de mais 
de cinco mil 
municípios 

92,5% dos 
municípios 
geram menos 
de 30% de 
suas receitas

27% dos municípios 
comprometem 

menos de 50% da 
RCL com pessoal

R$ 100 bilhões

Na aplicação desses recursos, o prefeito deve obedecer à Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e à lei 
orçamentária anual do município, proposta pela prefeitura e 
aprovada pelos vereadores

Fiscalizar o 
Executivo 

municipal 

Elaborar leis de 
abrangência 

municipal

Promover o 
adequado 

ordenamento 
territorial 

Proteger o patrimônio 
histórico-cultural do 

município 

Eleitores com mais de 70 anos
11,3 milhões — 7,8%

52%
mulheres

13%
mulheres

33%
mulheres

48%
homens

87%
homens

67%
homens

144 milhões 
de eleitores

16.014 candidatos 
para 5.568 vagas

de prefeito

443.567 candidatos 
para 57.955 vagas

de vereador

98,3% (5.476) 1,7%(92)

Eleitores Prefeitos

Voto facultativo

segundo turno

Atribuições do prefeito

Atribuições dos vereadores

situação fiscal 
dos municípios

Outras dificuldades na gestão das prefeiturasFontes de financiamento dos municípios

Gasto com
pessoal

dívida 
previdenciária

Geração de 
receitas

Relação prefeitura-câmara de vereadores

Vereadores

números da eleição de outubro

Veja todas as edições do Especial Cidadania 
em www.senado.leg.br/especialcidadania

Vídeo: a importância das eleições
http://bit.ly/eleiloesimportancia

Vídeo: entrevista de simone Tebet
http://bit.ly/eleicoessimone

Vídeo: entrevista de lídice da Mata
http://bit.ly/eleicoeslidice

Vídeo: entrevista de Fernando 
Bezerra http://bit.ly/eleicoesbezerra

saiba mais


