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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

O Vereador Matheus Gomes requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com
fundamento do art. 96 do regimento Interno deste Legisla�vo e no parágrafo único do art. 55 da
Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, seja encaminhada a seguinte

 

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue:

uma sugestão de criação de programa de Renda Complementar em Porto Alegre que vise mi�gar os
impactos da extrema pobreza e a amenizar a condição de pobreza no município, visando vida digna para
o conjunto da população.

 

JUSTIFICATIVA

A experiência do auxílio emergencial a nível nacional e municipal mostrou que é urgente a discussão de
programas de transferência de renda mais robustos. Vivemos em um contexto de crise e estagnação
econômica que já dura quase 7 (sete) anos, com a criação de novos empregos com salários inferiores e
um alto nível de instabilidade, como os trabalhos derivados de aplica�vos de entrega e de transporte de
passageiros.

O auxílio emergencial melhorou o desempenho do PIB de 2020, em meio à pandemia da Covid-19.
Segundo es�ma�vas do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA-USP, sem o
auxílio emergencial teríamos �do uma retração do PIB de até 14,8% no ano de 2020, um número muito

maior do que a provável retração de 4,5% que teremos
1
. Já em levantamento feito pela Folha de São

Paulo, verificou-se que “entre as 500 (quinhentas) cidades com melhor desempenho no mercado formal
de trabalho de março a novembro, 357 (trezentos e cinquenta e sete) têm mais beneficiários do
programa do que a média nacional. O número representa 71,4% dos municípios que ficaram no topo do

ranking do emprego na pandemia”
2
. Mostrando que este �po de programa gera ó�mos resultados em

emprego (formal) e renda. Por fim, a urgência do tema pode ser verificada a par�r de dados do
Datafolha. Segundo o ins�tuto, em pesquisa realizada entre 20 e 21 de janeiro, 7 (sete) em cada 10 (dez)
beneficiários não encontraram fonte de renda para subs�tuir o auxílio emergencial.

Tendo em vista que este foi um projeto com efeitos benévolos para a economia e para a sociedade, este
texto visa apresentar uma sugestão de auxílio a nível municipal, em formato de “renda complementar”.

1 h�ps://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/02/06/Os-efeitos-do-auxílio-emergencial-no-PIB-
segundo-este-estudo?utm_source=NexoNL&utm_medium=Email&utm_campaign=anexo

2h�ps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/cidades-com-melhor-desempenho-no-emprego-
receberam-mais-auxilio-emergencial.shtml?
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1. A desigualdade de renda no Brasil e em Porto Alegre

 

Não importa qual parâmetro u�lizar para mensurar a desigualdade social, o Brasil sempre figurará entre
os mais desiguais do mundo. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
para 2018, o Brasil é o 7º país com o maior coeficiente de Gini, atrás apenas de países como África do Sul
(1º), Zâmbia (3º) e República Centro-Africana (4º). Se considerarmos a concentração de renda entre o 1%
mais rico, no Brasil, esta população concentra 28,3% de toda a renda do país, apenas atrás do Catar – um
país absolu�sta com poder hereditário.

Quadro 1 (anexo 1) – Ranking dos países com maior coeficiente de Gini e maior concentração de renda no 1%
mais rico (2010 – 2018)

Isto também se reflete em todas as unidades federa�vas e nos municípios do país. Mesmo o Rio Grande
do Sul sendo o terceiro estado com menos desigualdade no país (índice de Gini de 0,54, atrás de Santa
Catarina, 0,49, e Paraná, 0,53), Porto Alegre tem uma desigualdade consideravelmente maior, um grande
problema em nossa realidade, e deve ser comba�da por via de polí�cas públicas específicas, tal como a
indicada aqui.

Segundo o Atlas Brasil da PNUD, Porto Alegre apresentou um Coeficiente de Gini de 0,60 para o ano de

2010
1
, uma cidade que apresenta exatamente a média brasileira de desigualdade (0,60) e é mais desigual

do que o Rio Grande do Sul (0,54). Porto Alegre também é a capital mais desigual do Sul, acima dos 0,54
de Florianópolis e o 0,55 de Curi�ba.

Em Porto Alegre, os 10% mais ricos se apropriaram de 47,74% de toda a renda que circulou na cidade,
enquanto que os 20% mais pobres se apropriaram de apenas 2,52% desta renda – ambos para o ano do
Censo de 2010. As apropriações das várias classificações por renda podem ser vistas no Quadro 2.

1 Quando tratamos de dados a nível municipal, o dado mais atualizado é derivado do Censo do IBGE,
tendo sua úl�ma edição a de 2010.

Quadro 2 (anexo 2) – Proporção da apropriação da renda por classe de indivíduos no município de Porto Alegre
no ano de 2010

Para o ano de 2019, podemos ver que Porto Alegre foi a nona capital com a menor quan�dade de
pessoas que vivem abaixo da linha da extrema pobreza, com 2,1% da população vivendo com menos de
R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais) per capita mensal – abaixo dos 6,5% para todo o território
nacional. Para chegar à linha de extrema pobreza u�lizamos o valor per capita de US$ 1,90 dólar à
paridade de poder de compra de 2011 (PPC 2011) calculado pelo IBGE. Para o Brasil isto equivale a uma
renda mensal per capita de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), enquanto que para Porto Alegre o
valor é de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais). Já em relação a pessoas abaixo da linha da pobreza
(US$ 5,5 à PPC 2011), no qual o valor per capita mensal em reais para Porto Alegre é de R$ 443,00
(quatrocentos e quarenta e três reais), a capital gaúcha tem a terceira menor proporção do país, 9%. No
Brasil esta proporção é de 24,7%.

Em números absolutos para o ano de 2019, temos em Porto Alegre 32 mil indivíduos vivendo abaixo da
linha da extrema pobreza e 133 mil indivíduos abaixo da linha da pobreza. No Brasil este número é de
13,7 milhões de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza e 51,742 milhões abaixo da linha da
pobreza.

Gráfico 1 (anexo 3) – Proporção de indivíduos que vivem com rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 1,9
PPC 2011 (extrema pobreza) e inferior a US$ 5,5 PPC 2011 (pobreza) – Ano de 2019

Como podemos ver na Tabela 1 (e podemos ver o caso específico de Porto Alegre sistema�zado no
Gráfico 2), a crise econômica iniciada no ano de 2014 interrompeu uma queda nas proporções de
indivíduos em situação de pobreza e de extrema pobreza no Brasil. Em 2014 �vemos a menor proporção
de pessoas abaixo da linha da pobreza tanto no Brasil quanto em Porto Alegre. Depois deste ano esta
proporção voltou a subir até 2016/2017, quando começou uma leve diminuição.
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Tabela 1 (anexo 4) – Percentual de indivíduos com rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 1,9 PPC 2011 e
inferior a US$ 5,5 PPC 2011 (ano de 2019)

 
Gráfico 2 (anexo 5) – Proporção de indivíduos abaixo da linha da pobreza (inferior a US$ 5,5 PPC 2011) em Porto

Alegre (2012 – 2019)

Em média, segundo dados do IBGE, os indivíduos que vivem abaixo da linha da pobreza no município têm
renda mensal de R$ 259,40 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) per capita, o que se
somaria os R$ 200,00 (duzentos reais) que serão propostos aqui. Sabemos dos limites deste programa e
dos conceitos apresentados aqui (pobreza e extrema pobreza), mas pelos dados do IBGE, com este
programa, resolveremos uma primeira questão: a eliminação total da extrema pobreza na cidade (R$
143,00 per capita), o que é um primeiro passo imprescindível para dar dignidade aos trabalhadores e
trabalhadoras de Porto Alegre e a um custo plausível para as contas municipais.

 

2. A proposta de renda complementar e a questão orçamentária

 

Tendo este diagnós�co em vista, a proposição visa a criação pelo Poder Execu�vo Municipal de uma
renda complementar para a população de Porto Alegre.

Temos clareza o horizonte que norteia a presente proposta, uma vez que consideramos como adequada a
construção de um programa de renda complementar que possa mi�gar as expressões de pobreza, uma
vez que a mesma é compreendida como “uma categoria mul�dimensional, e, portanto, não se expressa

apenas pela carência de bens materiais” (YAZBEK, 2010, p. 153)
1
.

1 Ver em “Serviço Social e Pobreza” (YAZBEK, 2010), Rev. Katál. Florianópolis v. 13 n. 2 p. 153-154 jul./dez.
2010.

Neste sen�do, dados os desafios que vivemos na atual conjuntura, cujos impactos da pandemia de
COVID-19 se expressam em todas as dimensões da vida social e, considerando os limites presentes no
âmbito municipal, sugerimos o pagamento de uma renda de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada um dos
133.000,00 (cento e trinta e três mil) indivíduos que vivem abaixo da linha da pobreza em Porto Alegre
com renda mensal per capita de até R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais). Isto equivaleria a
um montante de R$ 319.200.000,00 (trezentos e dezenove milhões e duzentos mil reais) em
transferências de renda – sem os eventuais custos administra�vos que seriam absorvidos por uma
estrutura já existente da Prefeitura. Este montante equivaleria a 5,07% das receitas correntes líquidas do

município no ano de 2019
2
. Este bene�cio não impactaria na contabilidade de outros bene�cios

assistenciais e programas de transferência de renda (como BPC e Bolsa Família), tendo caráter
complementar.

2 Optamos por u�lizar o exercício de 2019 por ser o úl�mo dado disponível no Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi – Tesouro Nacional), o qual tem uma consolidação
melhor das contas anuais do município.

Quadro 3 (anexo 6) – Resumo da proposta de renda complementar para o município de Porto Alegre
(Renda Complementar POA)

Receitas correntes líquidas de Porto Alegre (2019) R$
6.300.129.845,53

Renda complementar (custo do programa com
transferências)

R$
319.200.000,00
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População contemplada 133.000
habitantes

Benefício (mensal) R$ 200

Proporção da RCL utilizada para o programa 5,07%

As receitas totais do município de Porto Alegre subiram a um ritmo de 7,3% ao ano de 2015 a 2020,
sendo este úl�mo ano mesmo com pandemia tendo crescido 12,3%, segundo cálculos a par�r dos dados
do Portal da Transparência da capital. Considerando que este programa custaria 5,07% das RCL, no
orçamento de um ano para o outro não haveria problemas para a sua implementação.

Além disto, é importante frisar que parte deste dinheiro retornaria aos cofres públicos municipais via
tributação do consumo. Supondo que toda a renda extra será consumida em bens e serviços, aplicando a

proporção da receita tributária por base de incidência e nível de governo calculado pela Receita Federal
1

ao total, com um parâmetro de 1,25% para a tributação municipal, teremos um retorno aos cofres
municipais de R$ 3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil reais) anualmente, isto apenas de
forma direta – sem considerar as receitas advindas da cota-parte do ICMS e pelo efeito mul�plicador do
PIB. Diminuindo o custo efe�vo do programa.

1 Disponível em: <h�ps://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-
aduaneiros/estudos-e-esta�s�cas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-publicacao-v5.pdf>.

 

3. A Renda Complementar integrada ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS

 

No Brasil, a Assistência Social só foi legalmente reconhecida como direito social e polí�ca de seguridade
social na Cons�tuição Federal de 1988, em conjunto com as polí�cas públicas de Previdência Social e
Saúde. A Seguridade Social, de abrangência universal, em ar�culação com diretrizes econômicas, polí�cas
e culturais, foi uma das grandes conquistas dos trabalhadores no documento cons�tucional e se
apresenta como um mecanismo de proteção social aos trabalhadores e trabalhadoras pauperizados(as)
da sociedade brasileira.

Formalmente, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) a define como uma polí�ca social não
contribu�va, des�nada a quem dela necessitar, “que provê os mínimos sociais, realizada através de um
conjunto integrado de ações de inicia�va pública e da sociedade, para garan�r o atendimento às
necessidades básicas” (BRASIL, 1993) da população que enfrenta situações de vulnerabilidade e riscos
durante o ciclo de vida.

Organizada a par�r do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – cuja gestão é estabelecida
nacionalmente, de maneira descentralizada na execução e co-financiada pelas três esferas de governo - a
Polí�ca Nacional de Assistência Social (PNAS) se efe�va através de uma rede socioassistencial estatal e
em parceria com organizações privadas, também subme�das à regulamentação da LOAS, responsáveis
pela oferta de um conjunto integrado de ações socioassistenciais (PNAS, 2004). Com o SUAS criou-se uma
inovadora rede de serviços des�nados à proteção básica e especial, de média e alta complexidade
reconhecida enquanto direito social e dever do Estado des�nada a mi�gar as refrações da questão social
expressas na vida da população brasileira.

Para tanto, o fio condutor desta proposta é estabelecer um debate democrá�co, ar�culado com
trabalhadores/as e usuários/as do SUAS com vistas a inclusão da Renda Complementar como parte
integrante da Polí�ca de Assistência Social do município. Enquanto polí�ca pública de seguridade social,
dever estatal e inves�mento do fundo público, entende-se que esta vinculação qualifica os serviços
prestados pela rede socioassistencial municipal e fortalece a Assistência Social como direito social,

https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-publicacao-v5.pdf


06/04/2021 SEI/CMPA - 0214869 - Indicação

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=233944&inf… 5/5

des�nada a quem dela necessitar. Para tanto, deve se colocar como uma importante estratégia para a
efe�vação dos direitos de cidadania ar�culada intersetorialmente com as demais polí�cas sociais.

Nesse sen�do, a ins�tuição e implementação da Renda Complementar poderá seguir os seguintes
parâmetros:

a) Promover a segurança alimentar, atendendo às despesas com nutrição, facilitando a vinculação dos
beneficiários aos restaurantes populares já existentes e aos que vierem a ser criados;

b) Fortalecer os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), como equipamentos sociais definidos
territorialmente próximos às populações mais pauperizadas, cuja oferta de serviços da proteção social
pressupõe a iden�ficação de vulnerabilidades e riscos sociais e a ar�culação com as demais polí�cas
sociais, facilitando a vinculação de usuários ao bene�cio da Renda Complementar;

c) U�lizar os dados presentes no Cadastro Único (CadÚnico) como instrumento capaz de auxiliar às
avaliações socioeconômicas na elegibilidade de acesso dos/das usuários/as ao bene�cio de Renda
Complementar;

d) Assegurar o acesso à renda para todas as pessoas, independente de gênero, sexo, orientação sexual,
raça e etnia, tendo em vista o fortalecimento das relações familiares, sociais e comunitárias de modo a
evitar todas as formas de discriminação a que são muitas vezes subme�dos;

e) Desvincular o acesso à Renda Complementar às condicionalidades estabelecidas por demais
programas de transferência de renda e bene�cios assistenciais;

f) Considerar como renda per capita, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelo
indivíduo, excluindo-se os rendimentos concedidos por bene�cios assistenciais e programas
governamentais de transferência de renda, entre eles o Bene�cio de Prestação Con�nuada (BPC) e o
Programa Bolsa Família (PBF);

g) Desconsiderar os valores financeiros oriundos do BPC no cálculo da renda familiar, para efeito de
acesso à Renda Complementar;

h) O valor do bene�cio deverá ser anualmente reajustado com base na variação integral do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Ins�tuto Brasileiro de Geografia e
Esta�s�ca – IBGE.

Por todo exposto, se jus�fica a presente proposição considerando as vulnerabilidades e riscos sociais
presentes na realidade co�diana de parte da população porto-alegrense, uma vez que se evidencia a
necessidade de programas cujo obje�vo se des�na a complementação de renda.

A adequação ins�tucional de tal bene�cio - integrado ao sistema de Seguridade Social vigente no país - se
orienta pela solidariedade entre seus cidadãos e a defesa da dignidade humana, mostrando sua
viabilidade econômica e financeira para o Município de Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 10/03/2021, às
18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0214869 e o código CRC DF1E13A7.

Referência: Processo nº 217.00047/2021-61 SEI nº 0214869
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