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ESTIMATIVA DO APOIO FINANCEIRO PARA A RECOMPOSIÇÃO DA 

PERDA DO FPM DE MARÇO 

 

A Medida Provisória nº 938, de 2 de abril de 2020, dispõe sobre a prestação de apoio 

financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos 

Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), com o objetivo de mitigar as 

dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, 2020. 

A forma de distribuição corresponde à variação nominal negativa entre os valores 

creditados a título dos Fundos de Participação, de e março a junho do exercício de 

2020, em relação ao mesmo período de 2019. Com base na MP nº 938/2020, os recursos devem 

ser entregues mensalmente, até o décimo quinto dia útil de cada mês posterior ao mês 

da variação observada, caso haja disponibilidade orçamentária ou até o quinto dia 

útil após a aprovação dos respectivos créditos orçamentários. 

A tabela 1 apresenta a diferença de arrecadação do FPM para o mês de março entre 2020 

e 2019 por decêndio. Nesse período a queda nominal foi de 6% e representou em nível nacional 

diferença de R$ 417,63 milhões. Já em Santa Catarina essa perda nos cofres municipais 

foi de R$ 20,35 milhões.  

 
Tabela 1. Diferença de Arrecadação do FPM para o mês de março 

FPM mar/19 mar/20 Diferença 

1º Decêndio  3.542.880.766,46 3.050.213.575,37 -492.667.191,09 -14% 

2º Decêndio  469.796.531,64 520.960.353,14 51.163.821,50 11% 

3º Decêndio  2.437.455.662,85 2.461.329.149,09 23.873.486,24 1% 

Total 6.450.132.960,95 6.032.503.077,60 -417.629.883,35 -6% 
Obs.: valores já descontados da parcela referente ao Fundeb (20%) 

Fonte: Comunicado Decendial do FPM, disponibilizado pela STN – Elaboração: FECAM 
 
 

Levando em conta a MP que trata da recomposição das perdas do FPM e da diferença 

de arrecadação expressa na tabela 1, foi possível estimar o apoio financeira aos Municípios de 

Santa Catarina, vide anexo, que devem ser repassados ainda no mês de abril.  

Os dados de arrecadação para os Municípios de Santa Catarina para o mês de março, 

vide gráfico 1, exibe a queda considerável de 10,48% em termos reais do FPM. Essa curva de 

queda não era percebida desde o ano 2017, quando a econômica voltou a proporcionar sinais 

de recuperação.  
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Gráfico 1. Evolução da Arrecadação Real do FPM para o mês de março 

 
Fonte: Portal de Transferência Constitucional da FECAM – Elaboração: FECAM 

 

Essa informação indica alerta aos gestores públicos, principalmente pelo cenário de 

estagnação econômica que o país pode enfrentar em virtude da pandemia do COVID-19. Os 

indicadores econômicos ainda são incipientes para definir o impacto, entretanto, os sinais são 

evidentes já no Relatório de Mercado Focus, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil 

(BACEN), conforme gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Estimativa de Crescimento do PIB nacional em 2020 

 

Fonte: BACEN, disponível no relatório FOCUS – Elaboração: FECAM 

 

A FECAM estará acompanhando todos os indicadores nos próximos dias para estimar 

os impactos econômicos e financeiros nos municípios catarinenses. É inevitável que ocorra 

impactos na cadeia produtiva e, por isso, é fundamental cautela dos agentes públicos nas 

tomadas de decisões. 
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