
ESTUDO COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DO “PIB” E DOS CUSTOS DAS
CÂMARAS DE VEREADORES DAS PRINCIPAIS CIDADES DO ESTADO DE

SANTA CATARINA – ANO BASE 2021

O Observatório Social do Brasil – Florianópolis tem dentre seus obje vos divulgar
a  comunidade  florianopolitana  estudos  técnicos  e  indicadores  da  eficácia  da  gestão
pública na busca da melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade.

A Diretoria de Indicadores do Observatório Social do Brasil – Florianópolis tem a
responsabilidade  de  coordenar  esses  trabalhos,  bem  como  recomendar  e  propor
estratégias  e  ações  para  melhorar  a  eficácia  da  gestão  pública  e  na  o mização  da
aplicação dos recursos públicos na cidade.

Para  atendimento deste obje vo a equipe de voluntários  do OSB-Florianópolis
está divulgando o “3º Estudo Compara vo dos Custos das Câmaras de Vereadores” de
10 (dez)  das  principais  cidades  do estado  de Santa  Catarina,  acrescido  da  análise  da
“Evolução do PIB das Cidades”. 

1. Premissas do Trabalho  

O trabalho analisa e compara alguns indicadores macroeconômicos, bem como os
gastos das Câmaras de Vereadores das cidades objetos do estudo (Blumenau, Brusque,
Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, São José, Rio do Sul).

U lizamos os parâmetros abaixo para seleção das cidades:

a) PIB Total e per capita, População, Km² de Área – Fonte: 
h ps://cidades.ibge.gov.br/ 

b) Quan dade de Vereadores e Gastos anuais das Câmaras de Vereadores – 
Fonte: Portal de Transparência de cada cidade

O 1º estudo cobriu o período de 2017 a 2019, o 2º estudo acrescentou o ano de
2020, e o atual 3º estudo inclui o ano de 2021.

2. Indicadores da Evolução do PIB nas Cidades:   



No  gráfico  acima  do  PIB  Total  2019  (úl mo  disponibilizado  pelo  IBGE)
Florianópolis está em 3º lugar dentre estas cidades, com um PIB Total de R$ 22 bilhões,
que é 36% menor que o de Joinville. 

No gráfico acima analisamos o crescimento do PIB Total do período de 2010 a
2019 e observa-se que o PIB Total de Florianópolis cresceu 94,8% (6º em crescimento do
PIB Total), ficando atrás de cidades como Itajaí, Chapecó, São José, Criciúma e Brusque.

No gráfico acima analisamos o crescimento do PIB 2010/2019 deflacionado pelo
IPCA verificamos que o  crescimento real  do PIB de Florianópolis  é de 11,08% que é
superior ao de Joinville que teve variação de (-7,31%) em valores reais (deflacionado pelo
IPCA). 

A variação do PIB Total de Florianópolis 2017 a 2019 é ainda mais modesto, pois
ficou no 8º lugar com um crescimento de apenas 17,7%, enquanto as cidades que mais
cresceram foram Itajaí (46,3%) e Joinville (36,8%).

O crescimento do PIB Total 2017/2019 deflacionado pelo IPCA foi apenas 5,84%
acima da variação do IPCA, sendo que a população cresceu no período 1,6%, ou seja, o
crescimento real foi 4,17%.
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Com base no PIB per Capita 2019 (úl mo disponibilizado pelo IBGE) Florianópolis
está em 8º lugar, com um PIB per Capita de R$ 43.843, ficando a frente apenas de Rio do
Sul e Criciúma.

A variação do PIB per Capita de Florianópolis no período 2010 a 2019 foi 63,8%
ficando  em  6º  lugar.  As  cidades  de  Itajaí,  Chapecó,  Criciúma  e  São  José  veram
crescimento entre 134% e 88%.



Analisando o crescimento do  PIB per Capita 2010/2019 deflacionado pelo IPCA
(75,36%) observa-se que o crescimento real do PIB per Capita de Florianópolis foi menor
que a inflação (-7,05%).

A variação do PIB per Capita de Florianópolis  (2017 a 2019) foi  de modestos
9,1%, ficando em 8º lugar, a frente de São José e Blumenau.

Analisando o crescimento do PIB per Capita 2017/2019 (9,1%) deflacionado pelo
IPCA (11,2%) foi menor que a inflação (-1,9%). 

3. Considerações sobre Variação do PIB x Crescimento da População:  
3.1. A variação real do PIB TOTAL (deflacionado pelo IPCA) do período 2010/2019 foi

de 11,08% que é inferior ao crescimento da população do período que foi de
15,7%.

3.2. A variação real do PIB per CAPITA (deflacionado pelo IPCA) do período 2010/2019
foi nega va (-7,05%), enquanto a população cresceu 15,7%.

3.3. Dos dados acima fica claro que a administração municipal (legisla vo e execu vo)
veram  uma  atuação  insuficiente  para  fazer  com  que  a  cidade  tenha  um

crescimento econômico sustentável.

4.  Análise das Despesas das Câmaras de Vereadores:  
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4.1. Considerando a população e o número de vereadores das cidades observamos que os
vereadores de Joinville atendem 41% mais pessoas que os de Florianópolis. 
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4.2. Considerando a área em Km² das cidades e a quan dade de vereadores observamos
que os vereadores de Florianópolis cobrem uma área 50% menor que os vereadores
de Joinville.

4.3. O estudo nos mostra que cidades maiores em termos de PIB, População e área
em km² gastam com suas Câmaras de Vereadores valores bem inferiores ao que
ocorre em Florianópolis. 
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5. SUGESTÕES A CÂMARA DE VEREADORES DE FLORIANÓPOLIS E A SOCIEDADE CIVIL  

5.1. Considerando que a cidade de Florianópolis vem apresentando, desde 2010,
um crescimento de PIB bastante modesto;

5.2. Considerando que as polí cas públicas visando o desenvolvimento econômico
sustentável de Florianópolis não foram suficientes para a ngir o obje vo;

5.3. Considerando que para a ngir níveis de crescimento sustentável é necessário
es mular os setores definidos como estratégicos na cidade;

5.4. Considerando os altos custos  da máquina pública da cidade é indispensável
enfrentar a questão da baixa produ vidade;

5.5. Considerando  que  alto  custo  da  máquina  pública  é  responsável  pelo
insuficiente  inves mento nos es mulos  aos  setores  estratégicos  que devem
gerar o crescimento sustentável do PIB;



5.6. Neste  contexto  entendemos  que  a  nossa  Câmara  de  Vereadores  não  está
contribuindo para o crescimento sustentável da cidade, pelo seu alto custo e
baixa produ vidade, como abaixo detalhado:

5.6.1.Maior número de vereadores no estado (23) em comparação com as 10
maiores  cidades  de  Santa  Catarina,  como  exemplo,  as  cidades  de
Joinville (19 vereadores) e Itajaí (17 vereadores);

5.6.2.Maior  custo  anual  por  vereador  (R$  2.357.984,00),  comparado  com
Joinville (2.034.769,00) e Itajaí (R4 2.147.094,00) ;

5.6.3.Cada vereador de Florianópolis atende 41% menos pessoas que os de
Joinville que tem a maior população e menos vereadores;

5.6.4.Considerando  a  área  em  km2  dos  municípios  e  a  quan dade  de
vereadores, cada vereador de Florianópolis cobrem uma área de 29 km2
que é 50% menor que área atendida pelos vereadores de Joinville. 

5.6.5.O quadro de pessoal da Câmara de Florianópolis (base dez/2019) tem
67% (204) servidores comissionados;

5.6.6.Em  dez/2019  estavam  alocados  em  gabinetes  de  vereadores  189
servidores, ou seja 8,2 servidores por vereador.

5.7. Entendemos  que  a  Câmara  de  Florianópolis  deve  promover  uma  profunda
reflexão visando contribuir para melhorar a produ vidade do uso dos recursos
público, com ações como:

5.7.1.Reduzir  o  limite  do quadro  de  comissionados de  Florianópolis  hoje
com média de 8,9 para 4 comissionados. Em 2015 Joinville limitou o
quadro em 7 assessores com custo mensal inferior a R$ 23.000,00, e em
dez/2020  iniciou  a  discussão  do  Projeto  de  Resolução  12/2019
reduzindo para 4 assessores (um chefe de gabinete, dois assessores de
apoio técnico, e um assessor de apoio operacional;

5.7.2. Como  Joinville  tem  maior  PIB,  maior  população  e  maior  área  que
Florianópolis e  cada vereador de Joinville atende 31.827 habitantes,
então Florianópolis devia ter no máximo 17 vereadores.

5.8. Caso adotado o parâmetro de gastos anuais dos vereadores de Joinville (R$
2.034.769,00)  e  reduzir  a quan dade de vereadores  para 17,  o custo total
anual da Câmara de Florianópolis seria de R$ 34.591.073,00.

5.9. Neste contexto a Câmara de Florianópolis geraria uma economia de R$ 19,6
milhões/ano, ou seja, pra camente R$ 200 milhões em 10 anos.
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