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MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
No quadro 1 apresentamos a dívida discriminada do município de Cascavel em abril/2020, de acordo
com o Relatório da Dívida Consolidada Líquida, publicado pelo Município de Cascavel.
Quadro 1. Dívida discriminada do município de Cascavel em abril/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA
MUNICIPIO DE CASCAVEL

ABRIL - 2020

%

[1] Empréstimos [1.1+1.2] ............................................................

161.543.735,01

86,2%

[1.1] Internos ............................................................................

65.808.460,80

35,1%

[1.2] Externos (moeda estrangeira) ..........................................

95.735.274,21

51,1%

[2] Parcelamentos e Renegociação de dívidas

15.664,372,32

8,4%

[3] Precatórios posteriores a 5 maio 2000 (Vencidos e não pagos)

10.256.913,92

5,5%

187.465.020,25

100%

[4] TOTAL (Dívida Consolidada): [1+ 2+ 3]

Fonte: Município de Cascavel. Relatório de Gestão Fiscal. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida. Elaboração deste
Estudo. Disponível em: <https://cascavel.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/5/item/1/tipo/1> Acesso em 15 jul. 2020

Em abril/2020 a dívida do município de Cascavel totalizava R$ 187,465 milhões. Destes, R$
161,544 milhões era resultante de empréstimos, R$ 15,664 milhões referentes a parcelamentos e
renegociação de dívidas e R$ 10,465 milhões de precatórios vencidos e não pagos.
A maior parte da dívida do município de Cascavel (86,2%) é referente a empréstimos. Importante
destacar que da dívida de R$ 161,544 milhões em empréstimos, R$ 95,735 milhões são em moeda
estrangeira.
Se tomarmos o total da dívida do município (R$ 187,465 milhões) 51,1% está vinculada a
empréstimos em moeda estrangeira (R$ 95,735 milhões).
Em dezembro/2013, o montante da dívida do município de Cascavel totalizava R$ 54,376
milhões e em abril de 2020 passou a totalizar R$ 187,465 milhões, um crescimento de 244,8%. Esse
crescimento, em grande medida, está relacionado ao empréstimo que foi realizado junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O Núcleo Paraná - Região Oeste da Auditoria Cidadã da Dívida entende que o endividamento externo pode
se converter num grande problema, a depender da situação econômica mundial. A disparada do Dólar em relação ao
Real, verificada desde o ano passado, aumentou de forma exponencial os custos do empréstimo realizado em
dezembro de 2013, junto ao BID. Nossa entidade defende que os gestores municipais devem avaliar com muita
cautela qualquer proposta de ampliação do endividamento externo. Neste momento, a realização de novo
empréstimo em moeda estrangeira seria um ato imprudente. Além disso, entendemos que o contribuinte
cascavelense tem o direito de receber todas as informações detalhadas a respeito do endividamento público para
avaliar as consequências sociais e econômicas de tal endividamento. Pois, as ações do presente poderão

comprometer no futuro as finanças municipais e a capacidade de o município em oferecer as ações e serviços
públicos que os cascavelenses têm direito.

