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INFORMAÇÕES SOBRE O ENDIVIDAMENTO DO MUNICIPIO

DE CASCAVEL: UM DIREITO DO CONTRIBUINTE
A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação, sem fins lucrativos, criada em 2001, que possui,
dentre outros, os seguintes objetivos: realizar, de forma cidadã, auditoria da dívida pública brasileira,
interna e externa, federal, estaduais e municipais, exigir a devida transparência no processo de
endividamento brasileiro, de forma que os cidadãos conheçam a natureza da dívida, os montantes
recebidos e pagos, a destinação dos recursos e os beneficiários dos pagamentos de juros, amortizações,
comissões e demais gastos e, ainda, promover estudos e pesquisas relacionados com o tema do
endividamento público brasileiro (Conferir Estatuto Social da Associação Auditoria Cidadã da Dívida no
link: https://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Doc-01.pdf).
A Auditoria Cidadã da Dívida foi criada em Cascavel em 7 de dezembro de 2012, com a presença
da Coordenadora Nacional da entidade, Maria Lúcia Fattorelli. Desde então, o Núcleo Paraná - Região Oeste da
Auditoria Cidadã da Dívida1 tem desenvolvido atividades voltadas ao estudo e divulgação sobre o
endividamento dos governos federal, estadual e municipal. Em novembro/2019 a Coordenação do Núcleo
deliberou que deveria ser priorizada a investigação do endividamento do estado do Paraná e do endividamento
externo do município de Cascavel.
A preocupação com endividamento externo do município de Cascavel se acentuou a partir da
disparada da cotação do dólar, iniciada no final do ano passado. Para aprofundar o conhecimento a
respeito do endividamento do município de Cascavel resolvemos solicitar informações oficiais à
secretaria de Finanças a respeito do empréstimo negociado, em 2013, junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Tais informações devem detalhar as parcelas relativas ao empréstimo onde
conste o valor e a data dos pagamentos efetuados e dos pagamentos pendentes.
Tendo em vista que novo contrato de empréstimo externo está sendo negociado junto ao Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Funplata), solicitamos à Procuradoria Geral do
Munícipio cópia de tal contrato. Defendemos que, antes da celebração de novo empréstimo em moeda
estrangeira, o contribuinte cascavelense tem o direito de conhecer detalhadamente todas as cláusulas do
contrato, bem como as condições para a realização do pagamento do empréstimo (prazo, parcelas, juros,
dentre outras).
Apresentamos a seguir, na próxima página, alguns números a respeito do endividamento do
município de Cascavel. Tais informações estão disponíveis no Portal do Município2.
1

Fazem parte do Núcleo Paraná - Região Oeste da Auditoria Cidadã da Dívida as seguintes entidades:
Adunioeste (Seção Sindical do Andes Sindicato Nacional), AP-LER (Associação dos Portadores de Lesões
por Esforços Repetitivos), DCE Unioeste/Mal. Rondon (Diretório Central de Estudantes da Unioeste –
campus Marechal Rondon), SindPRevs (Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho
e Previdência Social do Estado do Paraná).
2
Para maiores informações acessar o link: https://cascavel.atende.net/?pg=transparencia#!/

Tabela 1- Despesas com juros, encargos e amortização da dívida como percentual do total das despesas
orçamentárias do município de Cascavel no período de janeiro de 2013 a abril 2020. (Valores em R$, a preços de
janeiro de 2020, corrigidos pelo IPCA)
ANO

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
2013-2019
∆ 2013-2019

TOTAL DESPESAS
MUNICÍPIO [1]

DESPESAS COM JUROS
E ENCARGOS DÍVIDA
[2]

%
[2]/[1]

DESPESAS COM
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA
[3]

0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,9%
0,8%

608.031.335
690.080.488
740.842.052
836.244.781
780.456.152
873.563.136
953.637.484
520.416.373

4.559.937
4.230.580
4.257.006
4.737.590
4.473.192
5.372.202
8.164.110
4.149.018

6.003.271.801

39.943.634

123.079.873

79,0%

141,9%

56,8%

% MÉDIO
2013-2019

11.585.563
12.015.051
10.651.147
35.594.552
8.379.499
9.604.771
28.020.421
7.228.869

0,7%

%
[3]/[1]
1,9%
1,7%
1,4%
4,3%
1,1%
1,1%
2,9%
1,4%

TOTAL
DESPESAS
COM DÍVIDA
[4] = [2]+[3]
16.145.501
16.245.630
14.908.153
40.332.142
12.852.690
14.976.974
36.184.531
11.377.887

%
[4]/[1]
2,7%
2,4%
2,0%
4,8%
1,6%
1,7%
3,8%
2,2%

163.023.507

124,1%
2,0%

2,6%

Fonte: Município de Cascavel. Execução Orçamentária. Despesas segundo a categoria econômica (Consolidado por elemento). Elaboração
deste estudo. Disponível em: <https://cascavel.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/5/item/1/tipo/1> Acesso em 15 jul.2020

No período de janeiro de 2013 a abril de 2020, o município de Cascavel destinou, cumulativamente, R$
39,944 milhões para o pagamento de juros e encargos e R$ 123,080 milhões para a amortização da dívida. O total
das despesas com a dívida (juros, encargos e amortizações), no período totalizou R$ 163,024 milhões o que
representou em média 2,6% do total das despesas orçamentárias.
É importante destacar que as despesas com a dívida estão crescendo num ritmo bem superior ao
crescimento do total das despesas orçamentárias do município. No período de janeiro de 2013 a abril de 2020, as
despesas com a dívida cresceram, em termo reais (descontada a inflação), 124,1% enquanto o total das despesas
orçamentárias apresentaram um crescimento de 56,8%.
Apesar da destinação de milhões de reais para o pagamento de juros, encargos e amortizações, a dívida do
município de Cascavel continua crescendo.
Tabela 2- Evolução do montante da dívida do município de Cascavel no período de dezembro de 2013 a abril de
2020. (Valores em R$, a preços de janeiro de 2020, corrigidos pelo IPCA)
MONTANTE DA DÍVIDA
MUNICIPIO DE CASCAVEL

[1] Dívida Contratual
[2] Precatórios posteriores a 5 maio 2000
(Vencidos e não pagos)
[3] TOTAL (Dívida Consolidada): [1] + [2]

DEZEMBRO - 2013

ABRIL - 2020

44.848.395

177.208.107

295,1%

9.527.390

10.256.913

7,7%

54.375.785

187.465.020

244,8%

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 dezembro/2013 o montante da dívida do município de Cascavel totalizava R$ 54,376 milhões e em
abril de 2020 era de R$ 187,465 milhões, um crescimento de 244,8%. É preciso que os contribuintes do município
saibam: o que tem levado os gestores municipais a contraírem empréstimos? A arrecadação tributária tem sido
insuficiente para financiar o conjunto das despesas necessárias à manutenção do município? Não há outra
alternativa, além de empréstimos, para viabilizar os investimentos necessários ao desenvolvimento do município?
A realização de empréstimos em moeda estrangeira poderá comprometer as finanças municipais no futuro?
Para buscar respostas a essas e outras questões é fundamental ampliarmos o debate a respeito da
dívida pública. Afinal, somos nós, os contribuintes que pagamos a conta.

