
 
 
 
                                                         
 
 

 

NÚCLEO DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO 

NOTA TÉCNICA 01/2021 

 

ESTUDO SOCIO-ORÇAMENTÁRIO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PROGRAMA 

DE RENDA BÁSICA EMERGENCIAL PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

1. ANTECEDENTES E CONTEXTO:  

Por que criar um programa de renda básica? 

O debate sobre a criação de uma política de renda mínima básica universal vem sendo 
feito a longo tempo, tanto no Brasil, como em outros países. Essa é uma medida considerada 
importante não só nesse momento de pandemia e vem sido apresentada e defendida como 
uma alternativa permanente, viável e necessária. 
 

O ex-Senador Eduardo Suplicy, atualmente vereador de São Paulo, vem empreendendo 
uma árdua luta em defesa da renda básica há mais de quinze anos. Seu projeto foi promulgado 
através da lei 10.835/2004, que instituiu a Renda Básica de Cidadania (RBC), uma forma de 
pagamento individual e universal de uma renda desvinculada da condição socioeconômica e 
do cumprimento de condicionalidades. Essa lei foi aprovada e sancionada, mas nunca foi 
regulamentada, nem foi consignado valor orçamentário para sua execução ou mesmo 
designado grupo de trabalho para analisar sua implementação.  
 

Suplicy defende que a RBC seja universal e incondicional, ou seja, que toda pessoa 
residente em nosso país, não importando sua origem, raça, sexo, faixa etária, condição civil ou 
socioeconômica, deve ter direito de receber uma renda que, com o progresso do país, partilhe 
a riqueza do país, na medida do possível, de forma a tornar-se suficiente para atender suas 
necessidades vitais, caracterizando-se, assim, a RBC como um direito e não mais como uma 
caridade. Ele e outros estudiosos do tema defendem a renda básica universal como um 
mecanismo de distribuição da riqueza, como forma de garantir a todos uma renda mínima 
básica suficiente para garantir sua subsistência. 

Por que instituir uma renda básica em Pernambuco durante a pandemia de 
coronavírus 

Ainda que tenhamos trazido, para vossa informação, os dados e resgate histórico acima 
sobre a renda básica universal, não pretendemos nesta nota defender que as Juntas façam uma 
proposta de programa com esse perfil. Pelo menos não neste momento e nesta conjuntura 
pela qual passa o país e o Estado de Pernambuco. Isso porque entendemos que neste momento 
de calamidade pública, é necessário apresentar uma proposta emergencial, que seja mais 
simples e mais factível e viável. Nesse sentido, o objetivo desta nota é trazer elementos para a 
construção de uma proposta de programa de renda básica emergencial. 



 
 
 
                                                         
 
 

Pernambuco tem hoje cerca de 321 mil casos de contaminação por coronavírus e quase 
3.500 mortes por COVID-19. Números muito graves, que explicitam as precárias condições do 
estado no enfrentamento a essa crise. 

Para enfrentar a pandemia do coronavírus, é claro que é fundamental o isolamento 
social, porém, tal isolamento impede que muitos trabalhadores e trabalhadoras informais, 
microempresários individuais, desempregados, imigrantes, moradores de rua, trabalhadoras 
do sexo, estudantes, artistas, entre outros, de obterem sua subsistência, restando-lhes como 
alternativa expor-se aos riscos de contaminação, na busca por manter suas necessidades 
básicas como alimentação, moradia e transporte.  

Já em 2019, Pernambuco era o terceiro estado mais desigual do Brasil, com um índice 
de concentração de renda de 0,573, atrás apenas de Sergipe (0,580) e Roraima (0,576), de 
acordo com a Síntese de Indicadores Sociais 2020, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). Recife lidera o ranking das capitais brasileiras com maiores índices 
de desigualdade social. 

No Estado de Pernambuco, estão registradas atualmente no CadÚnico um total de 

2.002.166 (dois milhões, duas mil, cento e sessenta e seis famílias), sendo que 60% dessas 

(1.200.531) vivem em situação de extrema pobreza, com renda de R$ 0,00 a 89,00 (zero a 

oitenta e nove reais) mensal per capita. 

A crise gerada pela pandemia da COVID-19 agudizou as desigualdades já existentes no 

país, desnudando e aprofundando uma realidade há muito denunciada pelos movimentos 

sociais, especialmente de negros e de mulheres.  

O enorme contingente de trabalhadores e trabalhadoras informais foi forçado a ficar 

em casa, perdendo assim suas possibilidades de geração de renda, o que empurrou essas 

famílias para a fome e a miséria. 

Pernambuco fechou o ano de 2020 com uma taxa de desemprego de 16,8%, a quinta 
maior do país. O Estado perdeu 5.163 vagas de empregos formais durante a pandemia, sendo 
que 99,5% dessas foram de mulheres. As desigualdades de gênero no mercado de trabalho só 
se aprofundam nesse contexto. 
 

A taxa de informalidade também diminuiu no estado em 2020, de 48,8% em 2019 para 
48,1% no ano passado. Esse índice corresponde aos trabalhadores sem carteira, 
trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ e 
trabalhador familiar auxiliar. De acordo com o IBGE, “a queda no número de trabalhadores 
informais não está relacionada à criação de novos empregos formais, mas ao fato de os 
trabalhadores informais terem perdido suas ocupações ao longo do ano”. 
 

Considerando esse quadro, entendemos que é necessária e urgente a implementação 
de um programa de renda básica emergencial, que ajude a população pernambucana mais 
pobre a atravessar esse período tão difícil da pandemia. 
 



 
 
 
                                                         
 
 

 

2. INICIATIVAS DE PROGRAMAS DE RENDA BÁSICA OU AUXÍLIO EMERGENCIAL NO 

PAÍS: 

Atendendo a intensas pressões dos movimentos sociais e de especialistas de todo o país 
e para tentar minimizar a situação de precariedade em que foi jogada a população brasileira 
mais pobre, o Governo Federal implantou, como medida emergencial e temporária, um novo 
programa de renda mínima. Tal programa, promulgado através da Lei nº. 13.982, de 02 de 
abril de 2020, estabelece “medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o 
período de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (Covid-19)”. Dentre as medidas emergenciais previstas na Lei, 
destaca-se um auxílio emergencial de 3 parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos cidadãos 
maiores de idade, que cumprirem um conjunto de exigências que visam identificar 
“miserabilidade” familiar. 

Estimado pelo Governo para atender um grupo aproximado de 54 milhões de 
brasileiros, o projeto teve um número de 90 milhões de solicitações. Tal fato traz à tona uma 
realidade anterior à pandemia e revela o desconhecimento do Estado de parcela significativa 
de cidadãos miseráveis e que se encontram invisíveis aos seus olhos. 

Em alguns estados do Brasil, já foram aprovados ou estão em discussão diversos 

projetos de lei que trazem em seu bojo propostas de programas de renda básica. Todos têm 

em comum o esforço de oferecer condições mínimas para que as populações mais 

vulnerabilizadas enfrentem a pandemia de COVID-19. 

No Rio de Janeiro, foi instituído, através da lei 9.191/2021, o Programa Supera Rio, que 

tem os seguintes objetivos: a adoção de iniciativas para a manutenção e ampliação dos postos 

de trabalho formais; abertura de linha de crédito a microempreendedores individuais, micro 

e pequenas empresas, cooperativas e associações de produtores, empreendimentos da 

economia popular solidária, agricultores familiares, profissionais autônomos inclusive os 

agentes e produtores culturais, às costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, 

maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais 

e os negócios de impacto social, instalados no território fluminense; prorrogação e ampliação 

de programas de renda mínima estaduais; atuação do poder público, a fim de criar estratégias 

para aumentar e estimular o mercado consumidor do Estado do Rio de Janeiro; priorizar o 

combate à pobreza extrema e a pobreza no Estado do Rio de Janeiro. A linha de crédito citada 

nos objetivos, com o limite máximo de até R$ 50.000 (cinquenta mil reais), será concedida a: 

micro e pequenas empresas; cooperativas e associações de pequenos produtores;  

microempreendedor individual, conforme definição da legislação federal em vigor; 

profissionais autônomos, inclusive os agentes e produtores culturais; empreendimentos da 

economia popular solidária, a negócios de impacto social e a micro e pequenos 

empreendedores que atuam em territórios de favela e demais áreas populares; agricultores 

familiares; costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, 

sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais, empreendedores que atuam 



 
 
 
                                                         
 
 

em comunidades e os negócios de impacto social. São duas as condições para a concessão 

desse crédito: prazo máximo para pagamento de até 60 (sessenta) meses e carência mínima 

de 6 (seis) a 12 (doze) meses, segundo a especificidade e o valor da linha de crédito concedida. 

O Programa prevê o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 300,00 (trezentos reais) a 

cerca de 400 mil habitantes do Rio que estejam abaixo da linha de pobreza ou desempregados. 

O valor total do Programa está estimado em 3,5 bilhões de reais.  

Em Belém, capital do Pará, o Prefeito Edmilson Rodrigues instituiu em janeiro o 

programa de renda cidadã “Bora Belém”, através da lei 9.665/2021. O Bora Belém tem como 

medida o pagamento de benefício assistencial eventual temporário no valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), destinado aos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. A lei não estabelece com maiores detalhes o público destinatário, prevê 

apenas que o benefício assistencial eventual observará os princípios da universalidade, 

proporcionalidade, distributividade e seletividade, na forma como determina o art. 194 da 

Constituição da República. Prevê também que beneficiados(as) não poderão acumular com 

outros benefícios da assistência social existentes que a família já perceba. Por fim, estabelece 

que as despesas decorrentes correrão à conta de dotações orçamentárias do Fundo Municipal 

de Assistência Social, oriundas de recursos próprios do Município e/ou de recursos 

repassados pela esfera estadual, ou, ainda, de convênios firmados com outros entes públicos, 

podendo ser proposta abertura de crédito adicional especial referente à inclusão de rubrica 

orçamentária específica. 

No Recife, o vereador Ivan Moraes e a vereadora Dani Portela protocolaram uma 

Indicação ao Prefeito João Campos para a criação de um programa de renda básica 

permanente para a cidade. A proposta apresentada está baseada nos seguintes princípios e 

parâmetros: i. a defesa de políticas de combate às desigualdades raciais, de gênero e sociais; 

ii. a defesa da renda básica como direito humano indivisível, inegociável e fundamental; iii. a 

defesa do combate à fome e à miséria por meio do fortalecimento de políticas públicas de 

transferência de renda para cerca de 30 mil famílias recifenses, cadastradas no CadÚnico, com 

renda mensal per capita inferior a R$145,00. O valor do auxílio mensal está previsto em R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais) e isso significa um orçamento anual em torno de R$ 

125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), com recursos oriundos de 

otimização/realocação do orçamento público.  

 

Na esteira desta proposta, recentemente, o prefeito da capital pernambucana anunciou 

programa de Auxílio Municipal Emergencial (AME), compreendendo a necessidade de 

implementação de tal medida ante a urgência do isolamento social no enfrentamento à 

pandemia. Demais disto, retomando ao plano federal, tem-se que neste mês de março foi 

aprovado um novo auxílio emergencial, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

considerando precisamente a evidente e consubstanciada necessidade de reimplementação 



 
 
 
                                                         
 
 

deste programa para a garantia do isolamento social, como forma de dirimir o 

aprofundamento das desigualdades socioeconômicas. 

 

No nível federal, acaba de ser aprovado um novo auxílio emergencial, no valor médio 

de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), valor este bem abaixo daquilo que vem sendo 

demandado por movimentos sociais e especialistas, frente ao agravamento da pobreza, do 

desemprego e da fome no país neste período de pandemia. 

 

 

3. PARA QUEM SERÁ DESTINADO O PROGRAMA DE RENDA BÁSICA EMERGENCIAL 

 

Um elemento fundamental de uma proposta dessa natureza é justamente os públicos 

prioritários para os quais será concedido o benefício desse auxílio. 

A partir dos estudos realizados pelo Núcleo de Pesquisa e Fiscalização e do diálogo com 

diversos movimentos sociais, elencamos alguns fatores importantes para fundamentar a 

definição de para quem essa renda básica emergencial deverá ser destinada: 

- Estabelecer como parâmetro o acesso por família e não por indivíduo; 

- Todas as famílias a ser atendidas deverão estar cadastradas no CadÚnico, tendo em vista que 

este é o cadastro utilizado pelo Poder Executivo para a execução de todo e qualquer programa 

de assistência social; 

- O auxílio será destinado a famílias em situação de extrema pobreza (com renda per capita 

mensal de 0,00 até R$ 89,00 reais); 

- Incluir famílias indígenas (desde que atendam os critérios acima relativos a renda e registro 

no CadÚnico); 

- Incluir famílias quilombolas (desde que atendam os critérios acima relativos a renda e 

registro no CadÚnico); 

- Incluir famílias de comunidades periféricas (desde que atendam os critérios acima relativos 

a renda e registro no CadÚnico); 

- Considerar como prioritários os 10 municípios com menor IDH do Estado; 

- Considerar como prioritários os municípios que decretarem estado de calamidade pública 

em razão da estiagem 

Abaixo, apresentamos algumas tabelas com os dados de renda de famílias que estão inseridas 

nesses parâmetros listados. 

 

 



 
 
 
                                                         
 
 

 

 

Tabela 1 

OS 10 MUNICÍPIOS COM MAIS BAIXO IDH DO ESTADO DE PERNAMBUCO: 

Posição no 
Ranking 

Município IDHM IDHM 
Renda 

IDHM 
Longevidade 

IDHM 
Educação 

175 º Iati  0.528 0.518 0.768 0.369 
177 º Buíque  0.527 0.497 0.746 0.395 
178 º Águas Belas 0.526 0.546 0.691 0.385 
179 º Lagoa do Ouro 0.525 0.536 0.733 0.369 
180 º Inajá  0.523 0.503 0.711 0.400 
181 º Caetés  0.522 0.497 0.732 0.392 
182 º Tupanatinga  0.519 0.494 0.747 0.379 
183 º Itaíba  0.510 0.531 0.688 0.364 
184 º Jurema  0.509 0.522 0.681 0.372 
185 º Manari  0.487 0.477 0.682 0.354  
De acordo com o Censo de 2010 – IBGE. 

Tabela 2: 

FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO NOS 10 MUNICÍPIOS COM PIOR IDH DO ESTADO  
(De acordo com a renda per capita mensal): 

Município  Total Famílias 
Cadastradas 

R$ 0,00 a 
89,00 

R$ 89,01 a 
178,00 

R$ 178,01 a meio 
salário mínimo 

Acima de meio 
salário mínimo 

Iati  6.205 4.015 (65%) 434 (7%) 531 (9%) 1.225 (20%) 
Buíque  12.686 9.779 (77%) 424 (3%) 1.245 (10%) 1.238 (10%) 
Águas Belas 13.886 10.671 (77%) 173 (1%) 724 (5%) 2.318 (17%) 
Lagoa do Ouro 3.332 2.314 (69%) 94 (3%) 460 (14%) 464 (14%) 
Inajá  6.113 5.542 (91%) 18 (0%) 150 (2%) 403 (7%) 
Caetés  7.543 5.201 (69%) 249 (3%) 932 (12%) 1.161 (15%) 
Tupanatinga  6.812 5.290 (78%) 106 (2%) 480 (7%) 936 (14%) 
Itaíba  7.092 5.202 (73%) 257 (4%) 504 (7%) 1.129 (16%) 
Jurema  4.166 3.113 (75%) 205 (5%) 411 (10%) 437 (10%) 
Manari  5.106 4.099 (80%) 55 (1%) 320 (6%)  632 (12%) 
TOTAL DE 
FAMÍLIAS 

72.941 55.226 2.015 5.757 9.943 

Fonte: CECAD - Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico. Atualizados até 12/2020. Acesso em 02/03/2021. 

In: https://cecad.cidadania.gov.br/painel03.php#  

Tabela 3: 

FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO NOS 14 MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE  
(De acordo com a renda per capita mensal): 

Município  Total Famílias 
Cadastradas 

R$ 0,00 a 
89,00 

R$ 89,01 a 
178,00 

R$ 178,01 a meio 
salário mínimo 

Acima de meio 
salário mínimo 

Abreu e Lima 29.598 18.687 (63%) 1.683 (6%) 3.955 (13%) 5.273 (18%) 
Araçoiaba 4.950 3.727 (75%) 127 (3%) 571 (12%) 525 (11%) 
Cabo de Santo 
Agostinho 

40.494 23.699 (59%) 3.720 (9%) 7.305 (18%) 5.770 (14%) 

Camaragibe 25.003 11.030 (44%) 3.102 (12%) 6.637 (27%) 4.234 (17%) 
Igarassu 28.587 17.127 (60%) 1.652 (6%) 5.284 (18%) 4.524 (16%) 

https://cecad.cidadania.gov.br/painel03.php


 
 
 
                                                         
 
 

Ilha de Itamaracá  5.647 3.993 (71%) 197 (3%) 657 (12%) 800 (14%) 
Ipojuca 23.441 14.805 (63%) 1.883 (8%) 3.414 (7%)15 3.339 (14%) 
Itapissuma 5.173 3.564 (69%) 185 (4%) 785 (15%) 639 (12%) 
Jaboatão dos 
Guararapes 

118.934 60.815 (51%) 14.772 (12%) 22.376 (19%) 20.971 (18%) 

Moreno  14.750 9.654 (65%) 1.023 (7%) 2.149 (15%)  1.924 (13%) 
Olinda 69.982 35.970 (51%) 6.043 (9%) 14.035 (20%) 13.934 (20%) 
Paulista 65.249 41.600 (64%) 2.925 (4%) 9.650 (15%) 11.074 (17%) 
Recife 210.844 70.752 (34%) 41.337 (20%) 57.935 (27%) 40.820 (19%) 
São Lourenço da 
Mata 

24.072 13.088 (54%) 2.088 (9%) 4.941 (21%)  3.955 (16%) 

TOTAL DE 
FAMÍLIAS 

666.724 
 

328.511 80.737 139.694 117.782 

Fonte: CECAD - Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico. Atualizados até 12/2020. Acesso em 02/03/2021. 

In: https://cecad.cidadania.gov.br/painel03.php#  

Tabela 4: 

FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO – OUTROS PÚBLICOS PRIORITÁRIOS 

(De acordo com a renda per capita mensal – atualizado em 09/2020): 

Segmento Famílias cadastradas com renda até 

meio salário mínimo 

Povos Indígenas – Pernambuco 13.400 

Comunidades Quilombolas – Pernambuco 12.783 

Coletores de Material Reciclável - Pernambuco 11.250 

Famílias de Presos no Sistema Carcerário - Recife 486 

Pescadores/as de Pesca Artesanal - Itamaracá 201 

Pescadores/as de Pesca Artesanal - Igarassu 344 

Pescadores/as de Pesca Artesanal - Goiana 978 

Pescadores/as de Pesca Artesanal - Itapissuma 500 

Pescadores/as de Pesca Artesanal - Olinda 97 

Pescadores/as de Pesca Artesanal - Paulista 95 

Pescadores/as de Pesca Artesanal – Recife 295 

Pertencentes a Comunidades de Terreiro - Pernambuco 185 

TOTAL DE FAMÍLIAS 40.614 

Fonte: CECAD - Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico. Atualizados até 12/2020. Acesso em 02/03/2021. 

In: https://cecad.cidadania.gov.br/painel03.php# 

Pessoas com Deficiência:  

Existem 276.873 (duzentas e setenta e seis mil, oitocentas e setenta e três) pessoas com 

deficiência cadastradas no CadÚnico em Pernambuco. É necessário considerar que este 

número não segue os mesmos parâmetros anterior, haja vista que está categorizado por 

“indivíduo” e não por núcleo familiar, sendo necessário verificar, dentre outras coisas, se o 

mesmo núcleo familiar abriga mais de uma pessoa com deficiência.  

 

 

https://cecad.cidadania.gov.br/painel03.php
https://cecad.cidadania.gov.br/painel03.php


 
 
 
                                                         
 
 

 

 

 

 

4. PROPOSTA DE PROGRAMA DE RENDA BÁSICA EMERGENCIAL DAS JUNTAS PARA 

PERNAMBUCO: 

Considerando os dados e justificativas acima elencados, as Juntas Codeputadas apresentam 

esta proposta de Programa de Renda Básica Emergencial para o Estado de Pernambuco: 

a) Do valor: 

O valor do auxílio será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 

b) Da duração: 

O programa deverá ter uma duração inicial de 6 meses, podendo ser ampliado. 

c) Dos públicos a serem beneficiados: 

Deverão ser atendidas pelo programa famílias com renda per capita de até R$ 89,00, que 

não estejam recebendo nenhum outro auxílio (nem federal nem municipal) e que atendam, 

prioritariamente, mas não taxativamente, seguintes critérios: 

- Famílias habitantes dos 10 municípios com menor IDH do Estado 

- Famílias habitantes de municípios em estado de calamidade pública em razão da estiagem 

- Famílias indígenas 

- Famílias quilombolas 

- Famílias de pessoas privadas de liberdade 

- Famílias de pessoas com deficiência 

- Famílias de pessoas em situação de rua 

- Famílias moradoras de comunidades/bairros periféricos. 

d) Do número de famílias a serem atendidas  

A partir de tal análise, pensou-se num programa que atenda, no mínimo, 70.000 (setenta mil) 

núcleos familiares, número que pode ser ampliado a depender da capacidade de mobilização 

de recursos do Poder Executivo com os demais entese de eventuais doações do setor privado. 

e) Do montante de recursos a ser investido: 



 
 
 
                                                         
 
 

Os núcleos familiares seriam assistidos com o valor mensal de R$ 350,00, por um período de 

06 (seis) meses. Assim, o volume total de recursos públicos a ser investido no programa 

restaria em torno de R$ 159.889.600,00 (cento e cinquenta e nove milhões oitocentos e 

oitenta e nove mil e seiscentos reais 

Indicamos no item seguinte deste documento possíveis rubricas de onde o Governo do 

Estado poderá mobilizar esses recursos, previstos na LOA de 2021. Neste estudo, a equipe 

das Juntas verificou possibilidades que somam um total de cerca de R$ 159.000.000,00 (cento 

e cinquenta e nove milhões de reais). 

 Para além disso, acreditamos que o Poder Executivo tem condições reais de mobilizar 

recursos da iniciativa privada para completar o volume necessário a ser investido no 

programa. É preciso que o setor privado pernambucano se co-responsabilize pelo 

enfrentamento ao empobrecimento da população do nosso Estado. Estamos vivendo uma 

tragédia de grande magnitude, e a tarefa de lidar com essa situação deve ser compartilhada 

por todos os setores da sociedade. 

 

5. INDICAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA: 

Observado todo imperativo legal trazido pela Lei 4.320/1964 e pela Lei Complementar 

101/2000, fizemos uma análise da LOA 2021 e levantamos sugestões de fontes de recursos 

para a implementação do Programa de Renda Básica no Estado de Pernambuco, por meio da 

anulação de recursos advindos dos programas presentes na tabela abaixo. 

Com base em informações presentes na Lei Orçamentária Anual do Estado de 

Pernambuco para o exercício financeiro de 2021, foram consideradas, apenas, ações 

vinculadas ao Poder Executivo, na fonte de recursos - 0101 (Recursos Ordinários - 

Administração Direta), isto é, aqueles recursos que são oriundos de fontes próprias do 

Governo e não estão, a princípio, vinculados com nenhuma obrigação legal. 

Considerou-se também, a partir da análise do Grupo de Natureza da Despesa (GND) do 

orçamento, que apenas seriam considerados para o presente trabalho os recursos oriundos 

dos seguintes GND: 

 GND – 3 (Outras Despesas Correntes): Despesas orçamentárias com aquisição de 

material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-

alimentação para atividades, auxílio-transporte para atividades; 

 GND – 4 (Investimentos): Despesas orçamentárias com softwares e com o 

planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis 

considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, 

equipamentos e material permanente. 

Entendeu-se, também, a partir do estudo que a presente proposta não deveria 

interferir no orçamento das seguintes secretarias de estado: 



 
 
 
                                                         
 
 

 Secretaria de Saúde 

 Secretaria de Educação e Esportes 

 Secretaria da Mulher 

 Secretaria de Defesa Social 

 Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

 Secretaria de Cultura 

 Secretaria de Desenvolvimento Agrário 

 Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

 Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 Secretaria de Política de Prevenção à Violência e às Drogas 

 Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação 

Resultante deste trabalho, apresentamos, então, o seguinte indicativo de fontes de recursos 

para a implementação do programa de renda básica no Estado de Pernambuco: 

FONTES DE RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

Secretaria Programa Atividade Valor deduzido 
Percentual 

deduzido do 
total da Ação 

Secretaria de 
Planejamento e 

Gestão 

0993 - Aprimoramento 
Contínuo do Modelo de 
Gestão 

4100 - Consolidação do 
Modelo Todos por 
Pernambuco 

R$ 1.005.000,00 3% 

1078 - Juntos Por 
Pernambuco - 
Fortalecimento do 
Desenvolvimento 
Municipal em áreas 
estratégicas através do 
FEM 

4627 - Apoio a 
implementação de 
planos de trabalhos 
municipais de 
Investimento em Áreas 
Estratégicas 

R$ 12.000.000,00 20% 

Secretaria de 
Infraestrutura e 

Recursos Hídricos 

0342 - Desenvolvimento 
do Sistema de 
Transporte Aeroviário 

0703 - Execução de 
Ações de Infraestrutura 
Aeroviária 

R$ 1.308.500,00 70% 

0451 - Apoio gerencial e 
tecnológico para a 
promoção de 
infraestrutura 

2967 - Gestão das 
Atividades da Secretaria 
de Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

R$ 1.000.000,00 11% 

0927 - Caminhos de 
Pernambuco 

4096 - Conservação da 
Malha Viária no Estado 

R$ 1.000.000,00 0,4% 

0927 - Caminhos de 
Pernambuco 

1045 - Restauração e 
melhoria da malha 
viária no Estado 

R$ 3.623.000,00 5% 

0927 - Caminhos de 
Pernambuco 

4134 - Expansão da 
Cobertura da Malha 
Viária no Estado 

R$ 4.030.900,00 12% 

Secretaria da 
Controladoria 

Geral do Estado 

0452 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para 
Promoção do Modelo de 
Gestão 

4371 - Gestão das 
Atividades da Secretaria 
da Controladoria Geral 
do Estado 

R$ 1.361.200,00 5% 



 
 
 
                                                         
 
 

Gabinete de 
Projetos 

Estratégicos 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para 
Promoção do Trabalho e 
Competitividade 

2919 - Gestão das 
Atividades do Gabinete 
de Projetos Estratégicos 

R$ 1.000.000,00 31% 

Assessoria 
Especial do 
Governador 

0064 - Gestão Superior 
do Governo do Estado 

0006 - Divulgação 
Governamental em 
Todos os Meios de 
Comunicação 

R$ 42.986.000,00 100% 

Secretaria de 
Administração 

0452 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para 
Promoção do Modelo de 
Gestão 

4376 - Gestão das 
Atividades da Secretaria 
de Administração 

R$ 1.971.900,00 2% 

0452 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para 
Promoção do Modelo de 
Gestão 

4351 - Gestão das 
Atividades da Agencia 
Estadual de Tecnologia 
da Informação - ATI 

R$ 1.361.200,00 4% 

1010 - Estruturação do 
Sistema Estadual de 
Informação de Governo 

4164 - Disseminação de 
Infraestrutura 
Corporativa e Serviços 
Compartilhados de 
Tecnologia da 
Informação - TI para o 
Governo 

R$ 31.208.400,00 100% 

Secretaria de 
Ciência, Tecnologia 

e Inovação 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para a 
promoção do Trabalho e 
Competitividade 

4379 - Gestão das 
atividades da Secretaria 
de Ciência Tecnologia e 
Inovação 

R$ 4.000.000,00 30% 

Secretaria de 
Turismo e Lazer 

0925 - Ampliação e 
Adequação da 
Infraestrutura para o 
Turismo 

4142 - Expansão e 
Qualificação de 
Equipamentos 
Turísticos 

R$ 1.000.000,00 19% 

0004 - Promoção e 
Apoio à comercialização 
do Destino Turístico 

4312 - Promoção de 
Pernambuco como 
Destino Turístico 

R$ 13.160.700,00 100% 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para a 
promoção do Trabalho e 
Competitividade 

4394 - Gestão das 
atividades da Secretaria 
de Turismo e Lazer 

R$ 1.227.700,00 18% 

0925 - Ampliação e 
Adequação da 
Infraestrutura para o 
Turismo 

1520 - Apoio a Gestão 
dos Setores de Turismo 
e Lazer do Estado 

R$ 8.494.400,00 64% 

1004 - Descentralização 
das Atividades 
Econômicas e das 
Cadeias Produtivas 

4146 - Fomento à 
Atividade Turística no 
Estado 

R$ 10.000.000,00 72% 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para a 
promoção do Trabalho e 
Competitividade 

4357 - Gestão das 
Atividades da Empresa 
de Turismo de 
Pernambuco S/A - 
EMPETUR 

R$ 7.000.000,00 22% 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico 

1064 - Viabilização da 
Infraestrutura 
Necessária à 
Interiorização do 
Desenvolvimento 

3186 - Implementação 
de Empreendimentos 
Estruturadores 

R$ 8.310.000,00 33% 



 
 
 
                                                         
 
 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para a 
promoção do Trabalho e 
Competitividade 

4383 - Gestão das 
atividades da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico 

R$ 2.840.700,00 37% 

TOTAL R$ 159.889.600,00 

Fonte: Portal da Transparência de Pernambuco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                                         
 
 

 

 

 

ANEXO I – PROJETO DE LEI ORDIÁRIO 

 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº -----/2021 

 

 

Institui o Programa Estadual de Renda Básica Emergencial de Pernambuco. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

DECRETA: 

Art. 1. Fica instituído o Programa Estadual de Renda Básica Emergencial de Pernambuco, com 
objetivo de fornecer o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, inicialmente 
pelo período de 6 (seis) meses, para núcleos familiares que vivam com até R$ 89,00 (oitenta e 
nove reais) per capita. 

Art. 2. Este Programa busca auxiliar a renda de núcleos familiares que, em decorrência da 
pandemia de Covid-19 e das medidas restritivas governamentais, estão sofrendo um 
decréscimo nas suas percepções mensais regulares. 

Art. 3. Para fins de alcance desta Lei, consideram-se núcleos familiares todas as formas de 
união consensual entre pessoas que para este fim se constituam, em co-habitação, sejam estes 
monoparentais, biparentais, pluriparentais ou sem descendentes, e que se baseiem em laços 
afetivos. 

Parágrafo Único. Este dispositivo se aplica aos núcleos familiares em situação de rua. 



 
 
 
                                                         
 
 

Art. 4. O benefício se estenderá, inicialmente, pelo período de 6 (seis) meses, com aportes 
mensais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), podendo ser prorrogado a 
qualquer momento pelo Poder Executivo Estadual, por tantas vezes quantas forem 
necessárias, inclusive podendo ser convertido em política distributiva permanente mesmo 
após o término da pandemia de Covid-19. 

Art. 5. Para estabelecer os núcleos familiares contemplados pelo benefício, o Governo 
Estadual deve usar o registro do Cadastro Único – CadÚnico. 

Parágrafo único. Concomitantemente à execução deste Programa, o Poder Executivo deverá 
realizar uma busca ativa de núcleos familiares que se enquadrem nos critérios de recebimento 
da Renda Básica Emergencial mas que não estão cadastrados no CadÚnico. 

Art. 6. Este Programa se destina aos núcleos familiares que não recebam outros benefícios de 
auxílios emergenciais, relativos à pandemia, tanto do Governo Federal quanto dos Poderes 
Municipais. 

Art. 7. Deverão ser atendidos pelo presente Programa Estadual de Renda Básica Emergencial 
de Pernambuco núcleos familiares considerados em situação de pobreza extrema com renda 
per capita de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais), que não estejam recebendo nenhum outro 
auxílio emergencial. 

Parágrafo Único. A presente Lei se baseia pelos critérios adotados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) em relação à categoria de pobreza extrema, cujo parâmetro 
atualmente estabelecido é de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais) per capita. Caso o parâmetro 
ora fixado seja corrigido, o Programa deverá atualizar os respectivos valores se baseando 
pelos noveis critérios estabelecidos pelo IBGE para a categoria de pobreza extrema. 

Art. 8. O Programa Estadual de Renda Básica Emergencial de Pernambuco deve contemplar, 
prioritariamente, mas não taxativamente, os núcleos familiares que atendam aos seguintes 
critérios: 

I – habitantes dos 10 municípios com menor IDH do Estado; 

II – integrantes de populações indígenas; 

III – integrantes de comunidades quilombolas; 

IV – que sejam compostos por pessoas cumprindo pena privativa de liberdade; 

V – que sejam compostos por pessoas com deficiência; 

VI – que sejam compostos por pessoas em situação de rua; 

VII – habitantes de comunidades ou bairros periféricos; 

VIII – habitantes de municípios em situação de calamidade pública em virtude da estiagem. 



 
 
 
                                                         
 
 

Art. 9. O pagamento do benefício previsto nesta Lei será feito prioritariamente à mulher 
componente do núcleo familiar que seja maior de idade ou emancipada. 

§1º. A prioridade no pagamento do benefício se estende a todas as mulheres, independente de 
identidade de gênero. 

§2º. Os benefícios previstos nesta Lei se estendem a todos os núcleos familiares, inclusive aos 
que não possuem mulheres. 

Art. 10. O Poder Público poderá receber aportes da iniciativa privativa ou de outros entes 
federados para a complementação do valor necessário à implementação do Programa 
Estadual de Renda Básica Emergencial de Pernambuco. 

§ 1º. É do Governo Estadual a prerrogativa de destinar os valores de acordo com os critérios 
fixados na presente Lei, não podendo ter como contrapartida para a doação da iniciativa 
privada a vinculação da destinação específica para um local ou grupo de interesse do 
remetente doador. 

§2º. O Governo Estadual deverá buscar mecanismos legais que facilitem as doações 
particulares de empresas, oferecendo incentivos ao setor privado que deseje contribuir com 
o Programa. 

Art.  11. Os recursos públicos referentes à implementação do Programa Estadual de Renda 
Básica Emergencial de Pernambuco serão oriundos de dotações orçamentárias passíveis de 
anulação de despesa da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Parágrafo Único. Sem prejuízo das despesas orçamentárias passíveis de anulação e utilização 
como crédito suplementar na LOA 2021, em caso de renovação do Programa para os anos 
subsequentes em que não haja especificação na respectiva LOA, os recursos oriundos de 
dotações orçamentárias passíveis de anulação daquele referente ano que forem identificados 
pelo Poder Executivo Estadual devem ser utilizados como crédito suplementar para o 
presente Programa. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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