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DESTAQUES DA ECONOMIA
● Expectativa do Ministério da Economia para o PIB do ano permanece em -4,7%, apesar do viés de alta imposto pelos
dados de atividade;
● A expectativa de mercado (FOCUS) para o PIB é de -5,31%

● Produção Industrial altamente impactada pela Pandemia. Em 2020, redução prevista de 7,35%;
● Recuperação ocorre de forma heterogênea entre os setores, com destaque para indústria e comércio;
● Desemprego continua alto. IBGE aponta 12,8 milhões de pessoas no país, mais 5,7 milhões de desalentados;

● Número de pessoas ocupadas caiu de 93,3 milhões em junho de 2019 para 83,3 milhões em junho de 2020;
● Piora no déficit nominal do setor público reflete os impactos econômicos e sociais da pandemia;
● Perda de receita líquida no primeiro semestre de 2020 correspondeu a 2,5 pontos percentuais do PIB;
● Gastos com pandemia fizeram despesa primária total crescer 40,3%, em termos reais, no primeiro semestre;
● Dívida bruta do governo geral já aumentou 9,7 pontos percentuais do PIB entre dezembro de 2019 e junho de 2020;
● Créditos extraordinários para combate à covid-19 somam R$ 511,3 bilhões;
● Inflação medida pelo IPCA está controlada: 2020 deve ficar em 1,77% a.a. e 2021 projetada em 3,00%;
Fonte: Senado Federal/IFI – Instituição Fiscal Independente – Relatório de Acompanhamento Fiscal (Agosto/2020) - Link: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/575506/RAF43_AGO2020.pdf
Fonte: Banco Central do Brasil - Relatório Focus (Agosto/2020) Página 1. Link para download do Relatório: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus.

PIB
Evolução e Projeções

Fonte: Relatório do Panorama
Macroeconômico (Agosto/2020). Gráfico
Evolução do PIB e projeções trimestrais
(slide 36) .
Link:https://www.gov.br/fazenda/ptbr/centrais-deconteudos/publicacoes/conjunturaeconomica/panoramamacroeconomico/2020/panmacro_spe_s
lides_-agosto2020.pdf/view

EXPECTATIVAS DE MERCADO

Fonte: Banco Central do Brasil - Relatório Focus (Setembro/2020) Página 1. Link para download do Relatório: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus.

PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL DA PRODUÇÃO FÍSICA - PMI
Produção Industrial

Fonte: IBGE – Indicadores Econômicos – Indústria | Link 1: https://www.ibge.gov.br/indicadores

DESEMPREGO - PNAD CONTÍNUA TRIMESTRAL

A taxa oficial de
desemprego no
Brasil subiu para
13,3% no trimestre
encerrado em
junho, atingindo
12,8 milhões de
pessoas, com um
fechamento de 8,9
milhões de postos
de trabalho em
apenas 3 meses
em meio aos
impactos da
pandemia de
coronavírus.
Fonte: Site G1 (agosto/2020). Llink: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/06/desemprego-sobe-para-133percent-em-junho-diz-ibge.ghtml

PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS - PMS
Em junho de 2020, o volume de serviços no Brasil mostrou expansão de 5,0% frente ao mês imediatamente
anterior, na série livre de influências sazonais, após assinalar quatro taxas negativas seguidas, período em
que acumulou perda de 19,5%. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, o total
do volume de serviços recuou 12,1% em junho de 2020, quarta taxa negativa seguida. No indicador acumulado
do primeiro semestre de 2020, o volume de serviços mostrou queda de 8,3% frente a igual período do ano
anterior.

Fonte: Relatório IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (Junho/2020). Gráfico 1 (p.15). Llink: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2419/pms_2020_jun.pdf

NÍVEL DE ARRECADAÇÃO → FEDERAL

A arrecadação total das Receitas Federais
atingiu, em julho de 2020, o valor de R$
115.990 milhões, registrando decréscimo
real (IPCA) de 17,68% em relação a julho
de 2019. No período acumulado de janeiro a
julho de 2020, a arrecadação alcançou o
valor de R$ 781.956 milhões, representando
um decréscimo pelo IPCA de 15,16%.

Fonte: Apresentação Análise da Arrecadação Federal (Julho/2020). Tabela Desempenho da Arrecadação (slide 7). Link: http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-

resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2020/julho2020/apresentacao-arrecadacao-jul-2020.pdf

NÍVEL DE ARRECADAÇÃO → ESTADO DE SÃO PAULO

A economia do Estado de São Paulo ainda sofre perante as mudanças no cenário
socioeconômico em decorrência da situação emergencial de saúde pública devido ao novo
coronavírus (COVID-19). Em julho de 2020, a receita tributária totalizou R$ 12.896,9
milhões, valor que representa retração real de 5,3% em relação ao mesmo mês de
2019. Entretanto, a receita em julho é 12,2% superior à observada em junho.

No acumulado do ano, há também variação negativa, 8,0% em relação ao período de

janeiro a julho de 2019. O indicador de tendência também aponta queda: 2,8% inferior
relativamente ao período anterior.

Textos e tabela da Receita tributária do Estado de SP. Fonte: Relatório da Receita tributária do Estado de SP (Agosto/2020). Página 5. Link:https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relatoriosda-Receita-Tributaria/2020/agosto/INTERNET_agosto20.pdf

PRINCIPAIS RECEITAS → ESTADO DE SÃO PAULO
❏ ICMS
A arrecadação de ICMS em julho atingiu R$ 11.358,7 milhões, já descontadas as receitas extraordinárias do
Programa de Parcelamento Incentivado – PPI e do Programa Especial de Parcelamento – PEP. Em relação ao
mesmo mês de 2019, houve queda de 5,6%. A variação dessazonalizada na margem foi positiva em 13,0%.

❏ IPVA
A receita de IPVA, em julho, foi de R$ 656,6 milhões, com variação real negativa de 3,3% em relação ao
mesmo mês do ano anterior. No comparativo com o valor recolhido em junho, foi observada leve queda: -0,6%.
No acumulado durante o ano, a queda observada foi de 3,3% e, em doze meses, de 2,2%.

❏ TAXAS
O recolhimento de taxas, em julho, foi de R$ 529,5 milhões, com retração real de 12,3% relativamente ao
mesmo mês de 2019. No acumulado do ano, a queda foi de 25,1% e, no período de 12 meses, de 12,6%.

❏ ITCMD
A arrecadação de ITCMD somou, em julho, R$ 223,6 milhões, valor esse que é 21,7% inferior à receita do
imposto no mesmo mês de 2019. A receita de ITCMD entre janeiro e julho desse ano foi superada em 24,6%
pelo observado nesse período em 2019. Em doze meses, a variação também é negativa: -9,0%.

Textos e tabela da Receita tributária do Estado de SP. Fonte: Relatório da Receita tributária do Estado de SP (Agosto/2020). Página 5. Link:https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relatoriosda-Receita-Tributaria/2020/agosto/INTERNET_agosto20.pdf
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Em Pauta no Congresso:
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REFORMA ADMINISTRATIVA
● O governo federal entregou no dia 03/09 a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma administrativa,
com uma série de mudanças nas regras para os futuros servidores públicos dos três Poderes, nas esferas
federal, estadual e municipal. A proposta prevê:
○ Fim do chamado "Regime Jurídico Único", que estabelece estabilidade dos servidores;
○ Será menor a rigidez para o caso de o governo precisar, por exemplo, fazer desligamentos por conta de
restrições fiscais;

○ Esses postos terão função mais abrangente, facilitando remanejamento de pessoal para áreas com maior
necessidade.
○ Os trabalhadores poderão ser contratados com prazo determinado. A ideia é usar esses serviços para

demandas pontuais e temporárias.
○ Abertura do caminho para o fim da estabilidade em grande parte dos cargos, maior rigidez nas
avaliações de desempenho e redução do número de carreiras (atualmente, são 117 carreiras que
abrigam mais de 2.000 cargos diferentes).
● A proposta de reforma no funcionalismo público do país deverá gerar uma redução de R$ 300 bilhões.
Tabela Medianas das Expectativas de Mercado. Fonte: Banco Central do Brasil - Relatório Focus (Maio/2020) Página 1. Link para download do Relatório: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus.

REFORMA TRIBUTÁRIA
● A reforma tributária (Projeto de Emenda Constitucional 45), do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) já está em
tramitação em comissão mista. Entre seus pontos, estão:
○ Substituição de PIS, Cofins, IPI, ISS e ICMS pela CBS (Contribuição sobre a Receita decorrente de
Operações com Bens e Serviços), um tributo não-cumulativo que segue o modelo do imposto sobre o
valor agregado (IVA);
○ Com a criação do CBS, cada empresa passará a pagar o imposto sobre o valor que agregará ao
produto ou ao serviço, não havendo dúvidas que incidirá apenas sobre a receita bruta do negócio,
sendo aplicado uma alíquota de 12%;
○ A regra entrará em vigor seis meses após a publicação da nova lei e os créditos existentes de PIS e
COFINS poderão ser compensados com quaisquer tributos ou ressarcidos nos casos já previstos em
lei.

Tabela Medianas das Expectativas de Mercado. Fonte: Banco Central do Brasil - Relatório Focus (Maio/2020) Página 1. Link para download do Relatório: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus.
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Lei Complementar Federal nº 173/2020
Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus

Diretrizes Federais - Avaliação LC 173/2020
A LC 173/2020 institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).

Medidas previstas na LC:
•

Auxílio financeiro emergencial de R$ 20 bilhões para Municípios cobrirem perdas da arrecadação;

•

Mais R$ 3 bilhões para aplicar em saúde e assistência social, segundo critérios de população e taxa COVID;

•

Suspensão das dívidas com a União com base na MP nº 2.185-35/2001 e na Lei nº 13.485/2017;

•

Afastamento da aplicação de alguns limites e restrições da LRF durante o estado de calamidade pública;

•

Suspensão de pagamentos de dívidas com instituições multilaterais de crédito;

•

Proibições até 31/12/2021 aos entes da Federação afetados pela calamidade pública decorrente da
pandemia da Covid-19 de aumentar a despesa com pessoal (vantagens, aumentos, reajustes, criação de
cargos, concurso público, bônus, abonos, etc);

•

Suspensão dos pagamentos de parcelamentos de contribuições previdenciárias devidas ao RGPS;

•

Suspensão dos recolhimentos das contribuições previdenciárias dos Municípios devidas aos respectivos
regimes próprios; entre outros.

Diretrizes Federais - Impacto LC 173/2020 no Município de Jundiaí

Impactos em Jundiaí:
• O Programa Federativo prevê um repasse R$ 46,8 milhões a Jundiaí*, dos quais,
cerca de R$ 6 milhões serão aplicados pelas áreas de saúde e assistência
social no enfrentamento da pandemia. O restante – R$ 40 milhões, servirá para
recompor parte das perdas com a arrecadação tributária no ano, projetada em
mais de R$ 240 milhões, por ora. Os repasses serão feitos em 4 parcelas iguais e
consecutivas.
• Suspensão das contribuições patronais do Município ao RPPS (Iprejun), no
montante de R$ 95 milhões.
• O município não possui dívidas de refinanciamento com a União.
• Outros valores ainda estão em estudo.
* Em Jundiaí, o auxílio financeiro emergencial representa menos de 30% do total da queda da arrecadação.
* Entidades municipalistas informam que o auxílio do governo federal representa cerca de 30% da quebra de
receita estimada para este ano. A ajuda de R$ 23 bilhões só cobrirá parte dos R$ 74 bilhões de perdas
estimadas com a perda da arrecadação de impostos para 2020.

