
No que trata das rendas sociais transferidas, 

seja via programas de assistência social (RMV 

e BPC) ou de transferência direta de renda 

(PBF), as mesmas transferiram para os 

municípios de Ilhéus e Itabuna, juntas, em 

2015, um total de R$246.118.894,94. 

Ilhéus possuía, em 2015, um total de 8.085 empresas ativas, 3.959 empresas de 
sociedade limitada, 3.809 empresários e 143 empresas individuais de responsabilidade 
limitada. Itabuna, de um total de 10.946 empresas ativas existentes em 2015, possuía 
5.472 empresas de sociedade limitada, 5.082 empresários e 192 empresas individuais 

de responsabilidade limitada. 

Em 2015 foram extintas 149 

empresas em Itabuna e 135 em 

Ilhéus. No 4º trimestre de 2015, foram 

extintas 28 empresas em Itabuna e 43 

em Ilhéus. 

Apresentação 

O projeto de extensão Centro de 

Análise de Conjuntura Econômica e Social 

(CACES), vinculado ao Departamento de 

Economia da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC), traz à público o terceiro 

boletim de conjuntura econômica e social dos 

municípios de Ilhéus e Itabuna, referente ao 

quarto trimestre de 2015 (outubro, novembro 

e dezembro). Inicialmente, fizemos uma 

síntese dos indicadores econômicos e sociais 

mais importantes. No decorrer do texto, 

seguem análises e dados mais detalhados. 

 

A exportação ilheense e itabunense, 

neste quarto trimestre e ao longo de 

todo o ano de 2015, concentrou-se, 

majoritariamente, em apenas uma 

classe de produto: cacau e suas 

preparações. 

No saldo anual em 2015, Ilhéus perdeu 789 postos de trabalho e Itabuna 

1.653. Juntos, os dois municípios perderam 2.442 postos de trabalho em 

2015. No 4º trimestre de 2015, os dois municípios tiveram um perda de 

750 postos de trabalho: Ilhéus perdeu 144 e Itabuna 606 empregos. 

 

Ilhéus gastou R$34 milhões a mais do que 

Itabuna para administrar o município em 2015 

(Despesas Líquidas com Administração). Porém, 

Itabuna teve uma despesa líquida de apenas 

20% do planejado na área de Saneamento, 

percentagem bem menor do que Ilhéus, o que 

indica que os esforços para combater as 

doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti 

não contou com apoio suficiente das 

autoridades itabunenses nessa importante área. 
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A grande desvalorização do real frente 
ao dólar, ocorrida em 2015, repercutiu da 
seguinte maneira na região: estimulou as 
exportações e proporcionou efeito contrário 
nas importações. 

 

 

A seguir, são apresentados dados sobre 

movimentação de comércio exterior de Ilhéus e 

Itabuna, municípios de maior destaque econômico da 

região sul baiana. 

  
Por meio da Tabela 1, verifica-se elevação das 

exportações ilheenses no comparativo do quarto com 
o terceiro trimestre de 2015, ao contrário do município 
de Itabuna, que reduziu em 8,17% suas exportações 
no mesmo período. 
 A variação das importações apresentou queda 
em ambos os municípios. A flutuação do câmbio no 
fim de 2015, na faixa média dos R$ 4,00 por dólar, 
favoreceu as exportações em detrimento das 
importações. Enquanto as exportações da região 
ficaram mais baratas no exterior com desvalorização 
do real frente ao dólar, a importação torna-se mais 
cara, afetando a decisão dos agentes econômicos na 
aquisição de mercadorias externas. 

 
Tabela 2 – Exportações, importações e saldo da balança comercial para Ilhéus e 

Itabuna, para os anos de 2015 e 2014, em US$ FOB. 

 

Contas 
Ilhéus Itabuna 

2015 2014 2015 2014 

Exportação 

(a) 
241.008.626 197.165.409 28.574.557 12.659.901 

Importação 

(b) 
154.967.972 322.009.661 23.820.443 36.208.049 

Saldo (a-b) 86.040.654 -124.844.252 4.754.114 -23.548.148 

Variação do 
saldo 

2015/14 

(%) 

168,92 - 120,19 - 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de Aliceweb 2.0. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enquanto a variação nas exportações 

ilheenses apresentou crescimento de 22,24% de 2014 
para 2015, nas vendas de Itabuna para o resto do 
mundo houve acréscimo expressivo, da ordem de 
125,71% aproximadamente. 

 
No tocante às importações, o cenário é de 

recrudescimento acentuado: Ilhéus apresentou queda 
de 51,87%; e Itabuna, redução de 34,21%. 

 
A conclusão desse movimento comparativo, 

entre os dois últimos 
anos, é o aumento 
bastante significativo 
no saldo comercial de 
ambos os municípios, 
conforme pode ser 
constatado na Tabela 
2. 

 
Em relação a todo o ano de 2015, o gráfico a 

seguir mostra o comportamento de três variáveis de 
comércio exterior: exportação, importação e saldo 
comercial agregados, para ambos os municípios. 

 
O Gráfico 1 permite identificar que, após o 

crescimento das importações em níveis superiores ao 
das exportações no primeiro trimestre, a partir de abril 
verificam-se saldos comerciais positivos em todos os 
meses. Destaque para o penúltimo mês do ano, com 
um pico de exportações superior a US$ 40 milhões, o 
qual favoreceu, por sua vez, o maior saldo comercial, 
superior a US$ 25 milhões. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 – Exportação, importação e saldo comercial para os municípios de Ilhéus 

Itabuna, janeiro a dezembro de 2015, em US$ FOB. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de Aliceweb 2.0. 

 

A Tabela 3 reúne informações importantes acerca da 
especialização em exportações dos municípios. 

 
 

Comércio Exterior 

Tabela 1 – Evolução do comércio exterior entre Ilhéus e Itabuna para o quarto e terceiro trimestres de 2015, em US$ FOB. 

 

Município 
Exportação total  Variação 

(%) 

Importação total Variação 
(%) 4º trim. 3º trim. 4º trim. 3º trim. 

Ilhéus 78.522.648 68.829.413 14,08 31.820.167 33.821.652 -5,92 

Itabuna 8.363.378 9.107.441 -8,17 3.249.435 5.418.439 -40,03 
 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de Aliceweb 2.0. 
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Mercado de Trabalho 

 
Tabela 3 – Exportação US$ FOB , por classe de produto, de acordo com o Sistema 

Harmonizado (SH), a 2 dígitos, para Ilhéus e Itabuna no quarto trimestre de 2015 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de Aliceweb 2.0. 

 
A exportação ilheense e itabunense, 

neste quarto trimestre e ao longo de todo o 
ano de 2015, concentrou-se, 
majoritariamente, em apenas uma classe de 
produto: cacau e suas preparações. 

 
As cidades de Ilhéus e Itabuna apresentaram, 

neste trimestre, acima de 90% dos produtos dessa 
classe em sua pauta de exportação, reforçando a 
análise dos outros boletins de que a exportação dos 
municípios é altamente concentrada e, portanto, pouco 
diversificada. 

 
Comparando-se o quarto trimestre de 2015 aos 

três trimestres anteriores do ano, verifica-se, naquele, 
três rubricas diferentes, ou seja, não notadas 
anteriormente nas exportações da região: café, chá, 
mate e especiarias, em volume exportado 
considerável, da ordem de US$ 400 mil; e, em 
patamares menores de valor, plásticos e suas obras, e 
borracha e suas obras. 

 
 
 

 
 
Inicialmente, trataremos brevemente do 

comportamento do mercado de trabalho no Brasil e na 
Bahia neste último trimestre de 2015 e no transcorrer 
de todo o ano.  

Conforme mostra a Tabela 4, o comportamento 

do emprego no estado da Bahia e no Brasil para o 

último trimestre de 2015 seguiu uma trajetória 

declinante. Houve, também, – para o estado e para o 

país - um comportamento proporcional para os meses: 

uma diminuição do saldo negativo em novembro, 

quando comparado a outubro, e forte aumento do 

saldo negativo em dezembro para ambos. Entende-se 

que outubro e novembro são meses de aquecimento 

da produção para atender as demandas de fim de ano 

(Natal e Ano Novo). Já dezembro é o mês de 

desaquecimento da produção. Por duas razões: nos 

dois meses anteriores as empresas utilizam – 

teoricamente – quase toda sua capacidade ociosa, de 

modo que a produção, nesse período, já é suficiente 

para atender a toda demanda até o final do ano; 

segundo que, praticamente, a partir do dia 10 de 

dezembro, a produção paralisa devido ao recesso de 

final de ano.  

Tabela 4: Comportamento do emprego na Bahia e no Brasil no 4º trimestre e no 

acumulado do ano – 2015. 

Fonte: CAGED/MTE
1
. 

 

Associe-se a este fato, a questão conjuntural 

da crise econômica em todo o período de 2015 e, 

associado a isto, a questão das expectativas e 

incertezas dos empresários, em relação à economia 

para o ano seguinte. Entendemos, assim, que esses 

fatores levam a que as empresas demitam mais em 

dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 

   MTE: Ministério do Trabalho e Emprego.  

Classe Ilhéus Itabuna 

Cacau e suas preparações 74.492.221 8.054.644 

Reatores nucleares, caldeiras, 
máquinas, aparelhos mecânicos 

2.778.472 - 

Máquinas, aparelhos e matérias 
elétricos e suas partes; ap. de 
som 

787.454 - 

Café, chá, mate e especiarias 399.610 - 

Vestuário e seus acessórios 
(malha) 

- 235.606 

Vestuário e seus acessórios 
(exceto malha) 

- 73.128 

Mat. para entrançar e outros 
prod. de origem vegetal 

59.634 - 

Plásticos e suas obras 4.663 - 

Borracha e suas obras 594 - 

Total 78.522.648 8.363.378 

 Outubro Novembro Dezembro Total 

Trim. 

Ano 

Brasil -169.131 -130.629 -596.208 -895.968 -1.542.371 

Bahia -10.409 -6.004 -18.968 -35.381 -75.286 

O mercado de trabalho em Ilhéus e 

Itabuna no mês de outubro saiu de um 

saldo negativo de 470 empregos para 

um saldo positivo em novembro de 175 

empregos, voltando a cair em dezembro, 

perdendo, juntos, 455 empregos em 

dezembro. Portanto, dando continuidade 

aos trimestres anteriores, os dois 

municípios tiveram um perda no 4º 

trimestre de 2015 de 750 postos de 

trabalho. 
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Como se vê no gráfico 3, o impacto negativo do 

emprego foi muito mais forte em Itabuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 2: Comparativo do emprego no 4º trimestre em Ilhéus e Itabuna - 2015. 

   Fonte: MTE/CAGED, 2016. 

 

 

No saldo anual do emprego em 2015, Ilhéus 

perdeu 789 postos de trabalho, enquanto Itabuna, em 

situação mais grave, perdeu mais que o dobro de 

Ilhéus, 1.653 empregos. Em conjunto, os dois 

municípios perderam 2.442 postos de trabalho em 

2015. 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 3: Comparativo do emprego anual em Ilhéus e Itabuna - 2015. 

Fonte: MTE/CAGED, 2016. 

 

Em outubro, Ilhéus perdeu 227 empregos, 

recuperando-se em novembro com 121 contratações e 

voltando a perder 38 empregos em dezembro, o que 

dá um saldo negativo no trimestre de 144 empregos. O 

setor com maior perda foi a construção civil, com –267 

empregos. Já o setor de serviços teve um saldo 

negativo no trimestre de 172 empregos. Em 

comparação com o trimestre anterior (julho-agosto-

setembro), quando houve perda de 244 empregos, 

esse último trimestre do ano teve uma perda mais 

amena, com 144 postos de trabalho. Isso demonstra 

que nem as comemorações de fim de ano trouxe 

alento para a economia de Ilhéus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Comportamento do emprego no 4º trimestre em Ilhéus - 2015.       

Fonte: MTE/CAGED, 2016. 
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Em outubro, Itabuna perdeu 243 empregos, 

recuperando-se em novembro com 54 contratações, 

mas com queda expressiva em dezembro de 417 

empregos, o que dá um saldo negativo no trimestre de 

606 empregos. Este resultado, para o último trimestre 

do ano, com as festas de Natal e Ano Novo, é muito 

desalentador. Em comparação com o trimestre anterior 

(julho-agosto-setembro), quando houve perda de 

1.266 empregos, esse último trimestre do ano teve 

uma perda menor, de -606 postos de trabalho. As 

comemorações de fim de ano apenas amenizou a 

situação degradante do emprego no trimestre anterior. 

Os setores com maiores perdas no 4º trimestre 

de 2015 foram: serviços, com -232 empregos, 

construção civil, com -200 empregos, agropecuária, 

com -90 e indústria de transformação, com -89 

empregos. O comércio foi o único setor com saldo 

positivo de +4 empregos, possivelmente por causa do 

dia das crianças, Natal e Ano Novo. Se comparado 

com o último trimestre de 2014, o comércio teve saldo 

positivo mais expressivo de 96 empregos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Comportamento do emprego no 4º trimestre em Itabuna - 2015.     

Fonte: MTE/CAGED, 2016. 

 

Em relação ao 4º trimestre de 2014 (Gráfico 6), 

quando a crise ainda não estava anunciada, tivemos, 

para Ilhéus, saldo negativo apenas em dezembro, com 

-46 empregos. Mas, de outubro até dezembro de 

2014, os números do emprego já vinham caindo, 

embora estivesse positivo em outubro e novembro. Em 

síntese, os números mostram que a situação se 

agravou no último trimestre deste ano, em relação ao 

mesmo período de 2014. 

 

Gráfico 6: Comparativo do emprego no 4º trimestre em Ilhéus - 2014/2015.   
Fonte: MTE/CAGED, 2016. 

Em relação ao 4º trimestre de 2014 (Gráfico 7), 

quando a crise ainda não estava anunciada, Itabuna 

teve um saldo positivo de 545 empregos, comparado 

ao 4º trimestre de 2015 que houve perda de 606 

empregos. Mas, de outubro até dezembro de 2014, os 

números do emprego já vinham caindo, mas, ainda, 

com saldo positivo. Em síntese, os números mostram 

– a exemplo de Ilhéus, mas num quadro pior - que a 

situação se agravou no último trimestre deste ano em 

relação ao mesmo de 2014. 

 

Gráfico 7: Comparativo do emprego no 4º trimestre em Itabuna - 2014/2015.  

Fonte: MTE/CAGED, 2016. 

No acumulado do ano, para Ilhéus (Gráfico 8), 

os únicos períodos que houve saldo positivo foram de 

fevereiro para março e de novembro para dezembro. 

Os demais períodos do ano foram de perdas no 

emprego.  

O saldo de empregos para o ano de 2014 foi de 

+532 empregos, enquanto para o ano de 2015 foi de -

789 empregos, o que representa um claro sinal da 

situação econômica desfavorável neste ano. 
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   Gráfico 8: Comparativo anual do emprego em Ilhéus - 2014/2015.                                 

Fonte: MTE/CAGED, 2016. 

Os setores da economia em que houve mais 

desligamentos foram: comércio, com -346; indústria de 

transformação, com -334 e serviços com -309. 

Surpreendentemente, a construção civil teve um saldo 

positivo para o ano de 2015 de 49 empregos, 

perdendo apenas para a administração pública, com 

89 empregos. 

Vale ressaltar que Ilhéus tinha, em 31 de 

dezembro de 2014, um saldo total de 33.425 

empregos, sendo 20.882 do sexo masculino e 12.543 

do sexo feminino. 

No acumulado do ano, para Itabuna (Gráfico 9), 

os únicos meses que houveram saldo positivo foram 

fevereiro, maio e novembro, mas com números 

irrisórios frente às perdas. Os demais meses do ano 

foram de perdas no emprego, mais severas em 

agosto, setembro e dezembro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Comparativo anual do emprego em Itabuna - 2014/2015.                 

Fonte: MTE/CAGED, 2016. 

 

 

O saldo total de empregos para o ano de 2014 

foi de +1.051 empregos, enquanto para o ano de 2015 

foi de -1,774 empregos, o que representa um claro 

sinal da situação econômica desfavorável, neste ano, 

para o município de Itabuna. 

Os setores da economia em que houve mais 

desligamentos foram: comércio, com -509 empregos; 

indústria de transformação, com -494 empregos; 

construção civil, com -475 empregos e, por último, 

serviços, com -151 empregos. O único setor com saldo 

positivo foi a administração pública, com 13 empregos. 

Vale ressaltar que Itabuna tinha, em 31 de 

dezembro de 2014, 41.850 empregos, sendo 23.666 

do sexo masculino e 18.184 do sexo feminino. 

A tabela abaixo apresenta os índices do 

comportamento do emprego em Ilhéus e Itabuna para 

o ano de 20152. A variação anual do emprego em 

Ilhéus foi -2,17, enquanto em Itabuna foi de 4,23. No 

4º trimestre de 2015, a variação (em relação ao 

estoque inicial de empregos) para Ilhéus e Itabuna foi 

de -0,43 e -1,44. Comparado ao 3º trimestre de 2015, 

Ilhéus ficou com -0,72 e Itabuna com -3,02. Esses 

índices demonstram a forte queda do emprego em 

Itabuna comparada a Ilhéus. 

Tabela 5: Variação relativa do emprego em Ilhéus e Itabuna – 2015.            

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados do CAGED/MTE. 

 

A Junta Comercial da Bahia (Juceb)3 registrou, 

em 2015, a constituição de 26.852 novas empresas 

em todo o estado. Do total, 81,6% foram enquadradas 

                                                           
2

 A construção dos índices tomou como referência o estoque inicial de empregos 

para os dois municípios em 31 de dezembro de 2014. 
3 A Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), vinculada à Secretaria Estadual da 
Indústria, Comércio e Mineração (SICM), é responsável pelo registro público estadual das 
empresas mercantis. A atribuição da JUCEB é o registro de comércio, documento que tem 
a dominação oficial de Registro Público das Empresas Mercantis e Atividades Afins pela 
legislação de 1994. A inscrição na Junta é um dos itens necessários e obrigatórios para a 
constituição das empresas comerciais sediadas na Bahia. O cadastro ativo e regularizado 

garante o nome comercial de sua empresa. 

 4º trim. 4trim/3º trim No ano 

Ilhéus -0,43 -0,72 -2,17 

Itabuna -1,44 -3,02 -4,23 
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como microempresas (20.860) e empresas de 

pequeno porte (1.098). A região que mais solicitou 

abertura de empresas foi a Metropolitana de Salvador 

(RMS), com 9.357 dos pedidos, contabilizando 35,2% 

dos processos, acompanhada pela região do 

Paraguaçu, com 2.442 (9%); litoral sul, com 2.235 

(8,4%) e extremo sul, com 1.821 (6,8%). No caso de 

Ilhéus e Itabuna, em 2015, a constituição de novas 

empresas, conforme Tabela 8, respectivamente, nos 

dois municípios foram de 605 e 937. Em termos de 

participação estadual, o percentual para Ilhéus foi de 

2,28%, sendo que para Itabuna totalizou 3,52%.  

Ainda quanto à formalização de novos 

negócios, praticamente tem decrescido tanto em 

Ilhéus e Itabuna, desde 2009. Apesar da diminuição no 

número de criação de novas empresas, o crescimento 

é considerável e bastante representativo diante do 

cenário atual de crise econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais), em 

Ilhéus e Itabuna, 2006-2015.                                                                                                                     

Fonte: ttp://www.juceb2.ba.gov.br/rad.asp?Ano=2015 

Parte da explicação do ritmo de criação de novos 
negócios nos dois municípios passa pelas 
desvantagens de se manter informal e, por isso, o 
empreendedor decide regularizar a empresa. A 
informalidade não é vantajosa e não traz 
competitividade como em cenários anteriores. Além do 
crédito caro, o informal tem um mercado restrito, 
deixando o passivo fiscal oneroso e prejudicial ao 
empreendedor. Os novos empresários entram no 
mercado com uma formação melhor e trazem um 
conceito sobre empreendedorismo mais embasado. 
Outro fator que motiva a abertura de novas empresas 
é a necessidade de obter outras fontes de renda. A 
situação econômica do país impulsiona pessoas a 
empreender por necessidade. Esses empreendedores 
acabam apenas se mantendo, garantindo as 
condições básicas de sobrevivência. Mas, entre eles, 
há alguns que têm potencial empreendedor. Quando 

esse pessoal investe em áreas de crescimento, há 
uma tendência de enxergarem uma oportunidade. Mas 
apenas para os que possuírem alguma capacitação. 

Quanto à natureza jurídica, de acordo com a 

Juceb, das empresas constituídas na Bahia, 40,6% 

são da área de serviço, seguidas pelo setor do 

comércio varejista, com 38,5% das empresas abertas. 

A maior parte é do tipo jurídico Sociedade Limitada, 

com 44% dos registros, e Empresário Individual 

(42,1%). As solicitações de extinção de empresas, na 

maioria, foram feitas por empresas do tipo jurídico 

Empresário Individual, com 50% dos pedidos, seguido 

pela Sociedade Limitada com (47%). O setor mais 

afetado foi o comércio varejista, com 4.852 baixas, 

correspondente a 45,8% do total. 

Na Tabela 6, os dados da JUCEB 

registraram, em 2015, em ambos os municípios de 

Ilhéus e Itabuna, do total de empresas ativas, a maior 

parte é do tipo jurídico Sociedade Limitada e 

Empresário Individual (EIRELI-Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada). O Município de Ilhéus, 

com um total de 8.085 empresas ativas existentes, 

possuía em 2015, 3.959 empresas do tipo jurídico 

Sociedade Empresária Limitada, 3.809 empresários e 

143 empresas com natureza EIRELI.  

O município de Itabuna, por sua vez, de um 

total de 10.946 empresas ativas existentes nos 

registros da JUCEB, possuía 5.472 empresas do tipo 

Sociedade Limitada, 5.082 Empresários e 192 

empresas de natureza EIRELI, conforme Tabela 6. 

Tabela 6 - Classificação quanto à natureza jurídica do total de empresas ativas 

existentes em Ilhéus e Itabuna – 2015.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da JUCEB, Bahia, 2016. 

http://www.juceb.ba.gov.br/.  

 

Natureza Jurídica das 
empresas 

Ilhéus Itabuna 

Sociedade Empresária Limitada 3.959 5.472 

Empresário 3.809 5.082 

EIRELI - Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada 

143 192 

Cooperativas 38 52 

Sociedade Anônima Fechada 96 101 

Sociedade Anônima Aberta 23 28 

Empresa Pública 10 13 

Sociedade de Economia Mista 7 4 

Consórcio de Sociedade 0 2 

Total 8.085 10.946 

file:///C:/Users/Uer/Desktop/boletim/hia,%202016.%20http:/www.juceb.ba.gov.br/
file:///C:/Users/Uer/Desktop/boletim/hia,%202016.%20http:/www.juceb.ba.gov.br/
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Quanto ao porte das empresas, conforme os 

dados da JUCEB, o Gráfico 11 mostra o predomínio 

de Microempresas em ambos os municípios, no total 

de empresas ativas existentes com mais de 70% do 

total de empresas. O município de Ilhéus possuía, em 

2015, 6.107 microempresas ativas, 272 pequenas 

empresas e 1.706 empresas de médio e grande porte. 

Já o município de Itabuna possuía 8.548 

microempresas ativas, 400 pequenas empresas e 

1.998 médias e grandes empresas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 - Classificação por porte das empresas de Ilhéus e Itabuna,     JUCEB 

2015. 

Fonte: http://www.juceb.ba.gov.br/.  

            Dado enviado por e-mail pelo convênio Projeto CACES e JUCEB. 
 
 

Na Tabela 7 apresentamos o retrato das 
empresas para o ano de 2015 e para o 4º trimestre 
deste ano. Ilhéus teve o maior impacto de 
fechamentos no trimestre, enquanto Itabuna superou 
Ilhéus no número de fechamentos para o ano de 2015, 
embora com pouca diferença. Se juntarmos os 
subsetores de hotelaria, pousadas, restaurantes, 
lanchonetes, bares etc. ao setor de serviços, este 
número torna-se mais representativo. Mas, se 
compararmos com a Tabela 6, observaremos que o 
número de empresas constituídas em 2015 em Ilhéus 
(605) e em Itabuna (937) foi bem superior ao número 
de empresas extintas, apesar da crise. 

 

 

Tabela 7 - Número de empresas extintas em Ilhéus e Itabuna no 4º trimestre de 

2015 e em 2015 

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da JUCEB, 2016.  

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Quantitativa de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da 

Bahia, por Região Administrativa, em 2015.                                                          

Regiões 

Administrativas 
2015 2014 2013 2012 2011 

Metropolitana de 

Salvador 
9.351 9.506 9.767 12.433 15.230 

Feira de 

Santana 
2.550 2.694 2.830 2.633 2.896 

Alagoinhas 1.045 1.059 1.192 1.119 1.307 

Santo Antônio 

de Jesus 
402 368 476 484 506 

Valença 487 530 644 614 662 

Ilhéus 605 677 784 721 840 

Itabuna 937 954 1.040 1.016 1.261 

Eunápolis 980 973 1.125 1.017 1.158 

Teixeira de 

Freitas 
829 943 957 1.133 1.248 

Paulo Afonso 254 313 365 295 310 

Serrinha 834 990 1.022 742 842 

Jequié 675 778 868 850 1.039 

Itapetinga 340 351 481 433 473 

Juazeiro 785 769 905 642 783 

Jacobina 379 417 486 552 622 

Itaberaba 211 230 253 202 287 

Brumado 449 424 464 368 494 

Vitória da 

Conquista 
825 907 1.262 1.320 1.624 

Irecê 527 583 705 394 479 

Macaúbas 142 195 247 157 186 

Caetité 253 272 336 190 229 

Barreiras 1.030 1.114 1.410 1.168 1.250 

Santa Maria da 

Vitória 
451 419 507 253 409 

Seabra 193 209 269 182 247 

Senhor do 

Bonfim 
419 430 565 329 456 

Amargosa 155 145 194 178 209 

Guanambi 359 403 397 419 382 

Cruz das Almas 428 479 569 502 560 

Estado da 

Bahia 
26.583 27.852 31.029 30.907 36.649 

Fonte: http://www.juceb2.ba.gov.br/rad.asp?Ano=2015 

 

 

 

Cidades Outubro Novembro Dezembro Total 2015 

Ilhéus 13 27 3 43 135 

Itabuna 12 11 5 28 149 

http://www.juceb.ba.gov.br/
http://www.juceb2.ba.gov.br/rad.asp?Ano=2015


 9 Boletim de Conjuntura Econômica e Social   

Finanças Públicas 

A Receita Tributária Total (RTT) de Ilhéus 

em 2015 foi de R$ 63.003.455,90 ou R$ 

62.052.722,85 em valor real, preços de 

jan./2016, IGP-DI. Em relação a 2014, 

quando a RTT foi de R$ 40.509.152,33 ou 

R$ 36.041.071,48, preços de jan./2016, 

IGP-DI, houve aumento de 72,17% 

aproximadamente, em termos reais. 

 

 

Comportamento da Receita Tributária 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O componente da RTT que mais contribui a 

esse bom desempenho da arrecadação municipal de 
Ilhéus, mesmo o país estando em grave crise 
econômica, foi o Imposto sobre Transmissão de Bens 
Intervivos (ITBI), com aumento expressivo de 132,44% 
e, em segundo lugar, a categoria Outras Receitas 
Tributárias (Taxas e Contribuição de Melhoria) que 
aumentaram 102,37% no período 2014-2015. Já o 
IPTU aumentou 95,27%, o IRRF 84,03% e o ISS foi o 
de menor variação positiva com 47,71%. 

 
Tabela 9 - Variação da Receita Tributária de Ilhéus, 2014-2015. 

Valores em R$1,00, preços de jan./2016, IGP-DI. 

 
Tipo de 
Receita 
Tributária 

2014 2015 Variação % 

IPTU 4.920.478,80 9.608.022,52 95,27 

IRRF 5.088.678,81 9.364.615,63 84,03 

ISS 18.819.327,70 27.798.964,00 47,71 

ITBI 2.277.157,17 5.293.073,74 132,44 

Outras 
receitas 

4.935.428,98 9.988.046,95 102,37 

Fonte: Portal da Transparência Prefeitura de Ilhéus. Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária. Disponível em: 
http://transparencia.ilheus.ba.gov.br/Contas_publicas. 

 

O Gráfico 12 permite visualizar melhor essa variação 

da Receita Tributária de Ilhéus. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 12 - Variação da Receita Tributária de Ilhéus, 2014-2015. 

Valores em R$1,00, preços de jan./2016, IGP-DI. 

Fonte: Portal da Transparência Prefeitura de Ilhéus. Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária. Disponível em: 

http://transparencia.ilheus.ba.gov.br/Contas_publicas 

 
O desempenho da Receita Tributária Total 

(RTT) de Itabuna foi positivo no período 2014-2015 
como pode ser observado na Tabela 09. A receita que 
mais se destacou foi a do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte que cresceu 73%, em termos reais. 
Porém, o imposto que teve maior aporte à RTT foi o 
ISS, seguido pelo IPTU. Esse resultado indica que o 
município tem conseguido manter e ampliar a sua 
arrecadação, em termos reais, mesmo com a crise 
econômica que vive o país. De fato, a RTT de Itabuna 
teve crescimento real de 21,48% de 2014 para 2015. 

 
Tabela 10 - Variação da Receita Tributária de Itabuna, 2014-2015. 
Valores em R$1,00, preços de jan./2016, IGP-DI. 

 
Tipo de 
Receita 
Tributária 

2014 2015 Variação % 

IPTU 5.076.105,71 7.251.541,72 42,86 

IRRF 765.925,85 1.325.040,27 73,00 

ISS 19.557.316,34 22.701.951,89 16,08 

ITBI 3.174.165,36 3.522.420,97 10,98 

Outras 
Receitas 

2.832.634,50 3.351.138,11 18,30 

RTT 31.406.147,77 38.152.092,97 21,48 
Fonte: Portal da Transparência Prefeitura de Itabuna. Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária. Disponível em: 
http://www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial/download/353/1433/0 e 
http://www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial/download/353/977/0  

 

O comportamento da Receita Tributária de 
Itabuna para o período analisado pode ser melhor  
visualizada no Gráfico 13. 

 
 
 

 

http://transparencia.ilheus.ba.gov.br/Contas_publicas
http://transparencia.ilheus.ba.gov.br/Contas_publicas
http://www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial/download/353/1433/0
http://www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial/download/353/977/0


 10 Boletim de Conjuntura Econômica e Social   
 

 
Gráfico 13 - Variação da Receita Tributária de Itabuna, 2014-2015. 

Valores em R$1,00, preços de jan./2016, IGP-DI. 

Fonte: Portal da Transparência Prefeitura de Itabuna. Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária. Disponível em: http://www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial. 

 

Comportamento da arrecadação de ICMS e IPVA 

Os impostos ICMS e IPVA são de competência 
estadual, porém são arrecadados nos territórios 
municipais, o que permite verificar, de maneira 
indireta, a dinâmica da economia de um município. A 
maior arrecadação desses impostos pode ser um 
indicador de que a economia do município está 
crescendo, assim como menor arrecadação é 
indicativo que a atividade econômica está reduzindo. 
Assim, o desempenho da arrecadação de Ilhéus, no 
ano 2015, apresentado por 
trimestres, permite verificar que o 
ICMS teve um crescimento real de 
39,10% do terceiro ao quarto e 
último trimestre do ano 2015, o que 
pode ser considerado elevado em 
meio à crise na arrecadação de 
impostos que vivenciaram os 
governos federal e Estadual da 
Bahia no mesmo período. 

 
 

 
 
 
Tabela 11 - ICMS e IPVA Ilhéus 2015 - Valores em R$ Nominais e Reais 

Fonte: SEFAZ.BA. Deflator: IGP-DI em janeiro de 2016. 

 

 
Já o IPVA apresentou queda expressiva 

de 43,02% em termos reais no mesmo período 
(terceiro para o quarto trimestre), embora 
tivesse aumento do primeiro para o segundo e 
terceiro trimestre. Isto indica, possivelmente, 
que, o mau desempenho da arrecadação no 
último trimestre de 2015 seja devido a causas 
sazonais. Isso implica dizer que o quarto 
trimestre seja um período de queda da 
arrecadação de IPVA em relação aos outros 
trimestres do ano. 

 
A Tabela 12 apresenta a evolução da 

arrecadação do ICMS e IPVA para Itabuna no 

ano de 2015, distribuído por trimestres. Em valores 

reais, consegue-se verificar que Itabuna teve uma 

queda de arrecadação do ICMS entre o primeiro e o 

quarto trimestre. Mesmo assim, houve leve 

recuperação do ICMS, aumentando em 4,65%, em 

valor real, do terceiro para o quarto trimestre do ano. 

Porém, o montante arrecadado, no primeiro trimestre, 

não foi alcançado nos períodos subsequentes, o que 

sugere que os impostos de nível estadual sentiram 

mais o impacto da crise do que os impostos de alçada 

municipal considerados acima. 

 
 
 
Tabela 12 - ICMS e IPVA Itabuna 2015 - Valores em R$ Nominais e Reais 

 Fonte: SEFAZ.BA. Deflator: IGP-DI em janeiro de 2016. 

 
 

Repasses do Governo Federal 
  

Além das receitas próprias, as prefeituras 
recebem repasses constitucionais do Governo Federal 

e do Governo Estadual. No 
caso dos repasses realizados 
pelo Governo Federal, para o 
município de Ilhéus, o total 
em 2015 atingiu 
R$194.602.703,32, em valor 
corrente ou 
R$191.666.114,86 preços de 
jan./2016, IGP-DI. Portanto, a 
prefeitura de Ilhéus recebeu 

15,95% a mais do que em 2014, quando lhe foram 
repassados R$165.304.628,37 em valor real. (Dados 

  Valores Nominais Valores Reais 

 Período ICMS IPVA ICMS IPVA 

1º Trimestre 41.379.034,37  4.213.771,73  37.711.353,92  3.840.279,01  

2º Trimestre  33.757.210,02  5.644.685,55  31.384.686,46  5.247.965,87  

3º Trimestre 34.497.575,93 6.139.036,09 32.850.371,19  5.845.906,82  

4º Trimestre  34.905.428,40  4.117.809,00  34.378.699,45  4.055.670,55  

 
Valores Nominais Valores Reais 

Período ICMS IPVA ICMS IPVA 

1º Trimestre   27.653.089,67   2.140.324,61   25.202.024,83   1.950.614,37 

2º Trimestre    25.785.064,64   3.537.120,36   23.972.839,24   3.288.524,54 

3º Trimestre   29.977.778,42   3.754.214,25   28.546.386,87   3.574.956,45 

4º Trimestre    40.302.490,63   2.139.160,46   39.694.319,07   2.106.880,16 

TOTAL 123.718.423,36 11.570.819,68 117.415.570,01 10.920.975,51 

http://www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial
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disponíveis em: 
http://br.transparencia.gov.br/tem/?estado=BA).  
 

Em relação ao direcionamento dado aos 
recursos federais recebidos pelo município de Ilhéus 
em 2015, pode ser constatado no Gráfico 14 que a 
maior parte foi para Encargos Especiais 
(principalmente o repasse referente ao Fundo de 
Participação dos Municípios, não havendo vinculação 
específica para a aplicação destes recursos). Em 
seguida ficou o repasse para Saúde, Assistência 
Social (Programa Bolsa Família, principalmente), 
Educação, Comércio e Serviços (Turismo) e, por fim, 
Desporto e Lazer. Cabe destacar que, sendo um 
município com grande vocação turística, Ilhéus 
recebeu apenas R$ 243.750,00 do Ministério do 
Turismo para Requalificação do Teatro Municipal de 
Ilhéus, referente a um projeto aprovado em Abril de 
2013. Cabe destacar que os recursos do Programa 
Bolsa Família foram repassados diretamente aos 
beneficiários sem passar pela prefeitura. Dados da 
CGU. Portal da Transparência. Transferências por 
Área (Função). Disponível em: 
http://ba.transparencia.gov.br/tem/Ilh%C3%A9us#. 
Acesso em: 25 de fevereiro de 2016. 
 

 
Gráfico 14 - Repasses do Governo Federal para Ilhéus, por Área (Função) em 2015 

Fonte: BRASIL-CGU. Portal da Transparência. Transferências por Área (Função). 

Disponível em: http://ba.transparencia.gov.br/tem/Ilh%C3%A9us#. Acesso em: 25 fev 
2016 

 

 
O município de Itabuna recebeu em repasses 

do Governo Federal, em 2015, recursos da ordem de 
R$ 285.125.987,07 em valor nominal, o que em valor 
real correspondeu a R$ 280.823.386,60. Em 2014, 
Itabuna recebeu R$ 272.560.924,42, representando 
R$ 242.497.983,67 em valor real, preços de jan./2016, 
IGP-DI. O aumento no repasse federal foi de 15,80%, 
similar ao de Ilhéus. Porém, como pode ser 
constatado, Itabuna recebeu R$ 50.831.868,81 a mais 
do que Ilhéus em 2015. 

 
Os repasses federais para Itabuna em 2015 se 

distribuíram por mais áreas (funções) do que Ilhéus, 
assim como, em primeiro lugar, ficou a área de saúde 
no valor nominal de R$ 123.673.039,52. A seguir, as 
áreas mais favorecidas foram a de Encargos Especiais 
(incluindo o Fundo de Participação dos Municípios), 
Assistência Social (Bolsa Família), Educação, Cultura, 
Segurança Pública (ações da Defesa Civil), Habitação, 
Saneamento e Urbanismo. Dados da CGU. Portal da 
Transparência. Transferências por Área (Função). 
Disponível em: 
http://ba.transparencia.gov.br/tem/Itabuna/receitas/por-
area/areas?exercicio=2015). 
 
 
Repasses do Governo Estadual da Bahia para 
Ilhéus 
 

Ilhéus recebeu do governo Estadual da Bahia 
R$60.126.829,76 em 2015 correspondente a R$ 
59.219.505,49 em valor real deflacionado pelo IGP-DI. 
Já em 2014, o recurso repassado pelo governo da 
Bahia a Ilhéus foi de R$ 52.851.481,63 em valor 
nominal ou R$ 47.022.065,82, valor real. Isso indica 
que houve aumento de 25,94, aproximadamente no 

repasse, percentagem que ficou 
acima de Itabuna. Dados da SEFAZ-
BA. Distribuição Mensal aos 
Municípios. Disponível em: 
http://www.sefaz.ba.gov.br/administr
acao/contas/repasse/2015/val15dez.

pdf 
 

Em 2015, o governo da Bahia 

repassou para o município de 

Itabuna o montante de R$ 

83.897.060,67 ou R$82.631.039,51, 

valor real. Em 2014, o valor 

transferido, em termos nominais, foi 

de R$ 82.918.447,76 ou R$ 

73.772.703,97 em termos reais. 

Portanto, houve aumento de 12%, 

aproximadamente, no repasse do governo da Bahia 

para Itabuna em 2015, abaixo do aumento que 

aconteceu no repasse federal, assim como do 

repassado pelo governo da Bahia a Ilhéus no mesmo 

período.  

(Dados da SEFAZ-BA. Distribuição Mensal aos 

Municípios. Disponível em:  

http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/contas/repas

se/2015/val15dez.pdf). 

 
 
 

http://br.transparencia.gov.br/tem/?estado=BA
http://ba.transparencia.gov.br/tem/Ilh%C3%A9us
http://ba.transparencia.gov.br/tem/Ilh%C3%A9us
http://ba.transparencia.gov.br/tem/Itabuna/receitas/por-area/areas?exercicio=2015
http://ba.transparencia.gov.br/tem/Itabuna/receitas/por-area/areas?exercicio=2015
http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/contas/repasse/2015/val15dez.pdf
http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/contas/repasse/2015/val15dez.pdf
http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/contas/repasse/2015/val15dez.pdf
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DESPESAS 
 
 
 
As despesas orçamentárias do município de 

Ilhéus, autorizadas na forma da Lei Orçamentária 
Anual de 2015, estão divididas em 20 setores. As mais 
relevantes, em função da dotação atualizada, foram, 
em ordem decrescente: Educação, Saúde, 
Administração Geral, Urbanismo, Saneamento e 
Assistência Social. Exceto Urbanismo, todas as 
demais áreas tiveram a sua dotação inicial aumentada 
até o final de 2015. Não foram incluídas, nesta 
classificação, as despesas com os Setores Legislativo 
e Judiciário, cujo montante, no caso do Judiciário, 
supera o da Assistência Social. 

 
A despesa com o Poder Legislativo (Câmera de 

Vereadores) foi de R$ 10.291.256,17 que foi liquidada 
(repassada) integralmente pelo Poder Executivo. 

 
Tabela 13 - Despesas Liquidadas, por áreas selecionadas, Ilhéus, 2015 (R$)

* 

 
* Valores Nominais. 

Fonte: Portal da Transparência Prefeitura de Ilhéus. Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária. Disponível em: 
http://transparencia.ilheus.ba.gov.br/Contas_publicas. 

 
 
Como pode ser observado na Tabela 13 todas 

as dotações iniciais das Despesas, por grande Área, 
sofreram variações positivas no processo de sua 
execução, exceto Urbanismo que experimentou 
redução da dotação inicial. As Despesas Liquidadas 
permitem verificar como foi a efetiva execução do 
gasto estipulado no ano 2015, para cada área. Nesse 

sentido, a área que teve maior aplicação da despesa 
planejada (atualizada) foi Saneamento, com 100% 
executado e liquidado, como indica a última coluna da 
Tabela 13. Em segundo lugar ficou a Despesa na área 
de Administração do Município com 96,80% executado 
e liquidado. Saúde e Educação ficaram abaixo da 
Despesa com Assistência Social, na qual foram 
liquidados mais recursos, distribuídos pelas sub-áreas 
de Fomento ao Trabalho e Assistência Comunitária, 
embora a sub-área que mais liquidou despesas foi 
Administração Geral, com 90,72% do total. 

 
Dada a sua importância para o município de 

Ilhéus, foram incluídas na classificação as sub-áreas 
de Despesas com Defesa Civil e Turismo, permitindo 
verificar o desempenho de ambas. É preocupante que 
ao lado da área de Urbanismo, formada apenas pelas 
sub-áreas de Infraestrutura Urbana e Serviços 
Urbanos, as sub-áreas de Defesa Civil e Turismo 
tenham sido as que menos tiveram as suas despesas 
executadas e liquidadas. 

 
Seguindo o mesmo padrão de apresentação 

das despesas de Ilhéus, pode ser constatado que as 
despesas 

orçamentárias do 
município de 

Itabuna, 
autorizadas na 
forma da Lei 

Orçamentária 
Anual de 2015, 
estão divididas em 
20 setores. As 
mais relevantes, 
em razão da 
dotação atualizada, 
foram em ordem 

decrescente: 
Educação, Saúde, 

Administração 
Geral, Urbanismo, 
Saneamento e 
Assistência Social. 
Exceto Urbanismo, 
todas as demais 
áreas tiveram a 

sua dotação inicial aumentada até o final de 2015. 
 
Não foram incluídas nessa classificação as 

despesas com os Setores Legislativo e Judiciário, cujo 
montante, no caso do Judiciário, supera o da 
Assistência Social. A despesa com o Poder Legislativo 
(Câmera de Vereadores) foi de R$ 10.291.256,17, que 
foi liquidada (repassada) integralmente pelo Poder 
Executivo. 

 
 
 
 

TIPO DE DESPESA DOTAÇÃO 
Despesa 
Liquidada 
(B/A) 

ÁREA/SUB-ÁREA INICIAL ATUALIZADA (A) LIQUIDADA (B) % 

EDUCAÇÃO (Total) 104.676.700,00 105.819.269,13 85.043.332,34 80,36 

Educação: Ensino Fundamental 
82.504.521,08 82.175.753,71 77.929.177,11 94,83 

SAÚDE (Total) 83.545.300,00 89.935.300,00 79.188.468,84 88,05 

Saúde: Assistência Hospitalar e 
ambulatorial 

37.862.700,00 48.799.738,11 41.337.923,65 84,70 

Saúde: Atenção Básica 
36.978.100,00 35.290.781,19 32.372.850,43 91,73 

ADMINISTRAÇÃO 58.623.909,32 74.585.721,00 72.203.016,28 96,80 

SEGURANÇA (Defesa Civil) 
29.750.000,00 29.550.000,00 0 0 

URBANISMO 26.224.600,00 17.939.151,20 3.655.244,07 20,37 

SANEAMENTO 12.403.500,00 15.165.227,09 15.165.227,09 100 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.598.400,00 12.079.936,23 10.747.622,67 88,97 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 
(Turismo) 

313.240,00 234.080,76 23.250,00 9,93 

http://transparencia.ilheus.ba.gov.br/Contas_publicas
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Programas Sociais 

Tabela 14 - Despesas Liquidadas, por áreas selecionadas, Itabuna, 2015 (R$)
*
 

 
 

*Valores Nominais. 
 (*) Administração inclui despesas com Planejamento e Orçamento, Administração 
Geral, Administração Financeira, Controle Interno, Tecnologia da Informação e 
Comunicação Social. Portanto, são despesas vinculadas a ações não finalísticas onde 
não são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade. 

Fonte: Portal da Transparência Prefeitura de Itabuna. Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária. Disponível em: http://www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial. 
 

 A Tabela 14 permite verificar que as áreas de 
Administração, Urbanismo e Saneamento tiveram 
variações negativas consideradas a dotação inicial e a 
atualizada. Todas as outras áreas tiveram variação 
positiva no ano de 2015. Cabe ressaltar que a 
estrutura Administrativa da Prefeitura de Ilhéus teve 
uma dotação atualizada das despesas de R$ 
32.682.755,37 a mais do que Itabuna apesar de Ilhéus 
possuir uma população e PIB menor que Itabuna. 
Assim como, o montante da Despesa Líquida 
demonstra que Ilhéus gastou efetivamente R$ 
34.000.794,40 a mais nessa área do que o governo 
municipal de Itabuna. 

 
A área de Educação teve maior percentagem 

de despesa liquidada seguida pelas áreas de 
Administração e de Saúde. As despesas com 
Saneamento foram as que tiveram menor execução, 
em termos de despesa liquidada, o que é um indicador 
ruim se considerado que uma das missões principais 
de um município é contribuir para preservar ou 
modificar as condições do meio ambiente, com a 
finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. 
Os principais serviços que inclui o Saneamento têm a 
ver diretamente com a competência de um município 
como são: os serviços de acesso à água potável, 
assim como à coleta e ao tratamento dos esgotos. 
Além de ter menor execução, os recursos para 
Saneamento foram reduzidos se considerada a 
dotação inicial e atualizada. 

 
 
 

Finalmente, foram consideradas para análise 
duas sub-áreas que têm importância com a 

competência 
principal de 
um município 
ou para 
comparar com 
Ilhéus. Essas 
duas sub-
áreas foram: 
Defesa Civil e 
Turismo. A 

sub-área 
Defesa Civil 
foi a que teve 

menor 
percentagem 

de execução 
em termos de 

Despesa 
Liquidada, 

como indica a última coluna da  Tabela 14. As 
despesas com Turismo foram incluídas no 
levantamento de dados para deixar em evidência o 
fato surpreendente que Itabuna tenha dedicado mais 
recursos a essa atividade do que Ilhéus, que tem 
maior perfil turístico. 

 
 
 

 
 
 
 

ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS 
DIRETAS DE RENDA 

 

 
O destaque deste acompanhamento é para a 

renda direta transferida pelos programas Bolsa Família 
(PBF), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da 
Renda Mensal Vitalícia (RMV). Segundo o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
o PBF atende aos milhões de brasileiros com renda 
per capita inferior a R$77 mensais e está baseado na 
garantia de renda mínima para essa população. O 
BPC é um benefício que compõe a Política Nacional 
de Assistência Social e integra a Política Social Básica 
assegurando a transferência mensal de 1 salário 
mínimo ao idoso com 65 anos ou mais e às pessoas 
com deficiência (de qualquer idade, com impedimentos 
de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial), cujas barreiras físicas obstruam sua 
participação plena e efetiva na sociedade em 
condições de igualdade com os demais. Já RMV, 
versão anterior do BPC, possui as mesmas 
características e objetivos, porém foi substituído pelo 
mesmo desde 1996. Entretanto, como tem caráter 

TIPO DE DESPESA DOTAÇÃO 
Despesa 
Liquidada 
(B/A) 

ÁREA/SUB-ÁREA INICIAL ATUALIZADA (A) LIQUIDADA (B) % 

SAÚDE (Total) 193.702.180,00 237.073.180,00 186.342.685,13 78,60 

Saúde: Assistência 
Hospitalar e ambulatorial 

147.541.000,00 183.719.559,48 141.921.035,68 77,24 

Saúde: Atenção Básica 32.821.000,00 33.342.750,66 29.940.974,69 89,79 

EDUCAÇÃO (Total) 84.890.080,00 104.396.093,95 93.627.272,91 89,68 

Educação: Ensino 
Fundamental 

66.925.000,00 88.207.921,63 82.362.285,14 93,37 

ADMINISTRAÇÃO(*) 48.599.000,00 47.635.052,45 38.202.221,88 80,19 

URBANISMO 47.722.000,00 41.902.965,63 31.300.590,78 74,69 

SANEAMENTO 34.898.500,00 14.246.159,20 2.984.405,53 20,94 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.556.740,00 25.156.370,00 15.382.637,31 61,14 

SEGURANÇA (Defesa Civil) 1.657.000,00 1.657.000,00 42.292,09 2,55 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 
(Turismo) 

510.000,00 817.417,59 658.376,50 80,54 

http://www.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial
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vitalício (diferentemente do BPC), continua 
transferindo renda aos seus beneficiários.  

 
Assim, esse acompanhamento apresenta os 

dados 
referentes 
ao quarto 
trimestre de 
2015 
(novembro-
dezembro) 
no que trata 
dos valores 
nominais 
transferidos (atrelando-se, também, a uma relação 
com o trimestre anterior (julho-setembro) e aos dados 
acumulados no ano de 2015), buscando-se, com isso, 
evidenciar uma comparação entre os volumes 
monetários transferidos para os municípios de Ilhéus e 
Itabuna no período analisado. 

  
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

 
Em relação ao BPC, no período observado, 

registrou-se, tanto para o município de Ilhéus quanto 
para o de Itabuna, um acréscimo entre os meses de 
outubro e dezembro, no número de beneficiários do 
BPC, para ambas as categorias (Pessoas com 
Deficiência (PCD) e Idosos).  
 
Tabela 15 – Número de Benefícios de Prestação Continuada - 2015 

Fonte: MDS/SAGI/Matriz de Informação Social – MI Social (fevereiro/2016); 

beneficiários por município pagador. 

 

Na comparação o primeiro e o último mês do 
trimestre em análise, observou-se que houve um 
aumento de 36 novos benefícios em ambos os 
municípios, oriundos da relação entre a redução do 
número de benefícios para PCD e acréscimo nos 
benefícios para Idosos.  

 
Em relação aos valores nominais de renda 

transferida percebeu-se, outubro e dezembro, como 
vem acontecendo em todas as análises trimestrais, 
uma redução no total dos repasses na categoria BPC-
PCD dos benefícios, para os dois municípios. E um 
aumento no total monetário repassado via BPC-
Idosos. Em Ilhéus a redução outubro-dezembro no 
BPC-PCD foi de R$4.728,00 e o aumento, via BPC-
Idosos, foi de R$33.648,00. Em Itabuna, foi de menos 
R$6.179,03 e de mais R$33.125,76, respectivamente 
para os benefícios PCD e Idosos. Valores monetários 

pequenos quando comparados ao valor total 
transferido. 
 
 
Tabela 16 – Valores do Benefício de Prestação Continuada - 2015 

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (fevereiro/2016); beneficiários por município pagador. 

 
Em relação aos valores nominais de renda 

transferida, em comparação ao trimestre anterior, 
percebeu-se, no trimestre outubro-dezembro, uma 
redução nominal no total das transferências de R$-
105.159,77 (R$-50.309,77 para Ilhéus e R$-54.850,00 
para Itabuna) para os dois municípios, em referência 
ao período julho-setembro de 2015. No conjunto dos 
dois tipos de benefícios, para ambos os municípios, o 
BPC transferiu um total de R$45.075.071,62 para 
Ilhéus e Itabuna, em conjunto, entre outubro e 
dezembro de 2015. 

Durante todo o ano de 2015 (com exceção do 
mês de junho, devido a não disponibilização dos 
dados na base utilizada para esse acompanhamento), 
O BPC transferiu, para Ilhéus, um valor total de 

R$70.785.227,00 nas duas categorias e, 
para Itabuna, um total de R$94.003.651,81.  

 
 
O Programa Bolsa Família 

 
 
Em relação aos municípios de 

Ilhéus e Itabuna, para o Programa Bolsa 
Família, o que se observou foi uma redução no 
número de famílias beneficiárias entre os meses do 
trimestre (outubro-dezembro), porém um aumento no 
comparado com o trimestre anterior. O município de 
Ilhéus apresentou uma redução de 391 famílias 
(quantidade superior às 347 que perderam o benefício 
entre julho e setembro). O mesmo comportamento se 
deu em Itabuna (com redução de 116 famílias). Sendo 
que este município, no trimestre anterior, havia 
apresentado um aumento de famílias beneficiárias em 
1.387. Dado esse comportamento, registrou-se uma 
redução nominal dos valores monetários transferidos 
para Ilhéus (num total de R$62.589,00) e, 
respectivamente, de R$45.798,00 para Itabuna (um 
total de R$ 108.387,00 para os dois municípios). No 
total, entretanto, no trimestre outubro-dezembro, o 
valor total nominal de renda transferida foi superior, ao 
trimestre julho-setembro, em R$77.470,00. 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 

Valores Repassados (R$) 

 
Pessoa com Deficiência Idosos 

 
Outubro Novembro Dezembro TOTAL Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

Ilhéus 3.176.439,09 3.174.008,59 3.171.711,09 9.522.158,77 3.270.406,06 3.274.926,25 3.304.054,06 9.849.386,37 

Itabuna 3.756.217,08 3.746.413,89 3.750.038,05 11.252.669,02 4.805.005,20 4.807.721,30 4.838.130,96 14.450.857,46 

Total dos Valores Repassados (R$) (PCD + Idosos) 

 
Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

Ilhéus 6.446.845,15 6.448.934,84 6.475.765,15 19.371.545,14 

Itabuna 8.561.222,28 8.554.135,19 8.588.169,01 25.703.526,48 

TOTAL 15.008.067,43 15.003.070,03 15.063.934,16 45.075.071,62 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 

Número de Beneficiários 

 
Pessoas com Deficiência (PCD) Idosos 

 
Outubro Novembro Dezembro Outubro Novembro Dezembro 

Ilhéus 4.040 4.038 4.034 4.155 4.161 4.197 

Itabuna 4.776 4.766 4.770 6.109 6.115 6.151 

       Total de Beneficiários (PCD + Idosos) 

 
Outubro Novembro Dezembro 

Ilhéus 8.195 8.199 8.231 

Itabuna 10.885 10.881 10.921 
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Tabela 17 – Número de beneficiados do Programa Bolsa Família  

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (fevereiro/2016). 

Esse comportamento, de redução do número 
de famílias beneficiárias e de aumento do volume total 
de renda transferida, se origina da liberação de novos 
benefícios menos a quantidade de benefícios 
suspensos e/ou cancelados nos municípios (dada 
aplicação das penalidades pelo não cumprimento das 
condicionalidades do PBF). 

 
No acumulado para o ano de 2015 percebeu-

se, no trimestre outubro-dezembro, uma redução no 
número de famílias beneficiárias, para os dois 
municípios, em comparação ao primeiro trimestre do 
ano de 2015 (janeiro-março), no município de Ilhéus. 
Em Itabuna, entretanto, observou-se um movimento 
inverso, de aumento desse número. Já no comparativo 
com o trimestre de julho a setembro, em Ilhéus, 
observou-se um aumento no número de famílias 
beneficiárias e uma manutenção de tendência, desse 
total, em relação à Itabuna.  

 
Em relação à renda transferida, o 

comportamento é paralelo ao do número de benefícios 
disponibilizados embora, nos dois municípios, os 
valores transferidos tenham sido menores que no 
primeiro trimestre do ano. 

 
Gráficos da evolução do número de famílias 

beneficiadas e da evolução nominal dos valores de 
renda transferida pelo PBF para Ilhéus e Itabuna (jan-
dez/2015): 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Gráfico 16 – Total da Renda Transferida do Programa Bolsa Família - 2015 

     Fonte: MDS/SAGI/MI Social (fevereiro/2016). 

 

É valido salientar, nessa análise, que o 
aumento no número de benefícios, bem como dos 
valores nominais transferidos não representam um 
aumento no número total de famílias pobres ou em 
extrema pobreza nos municípios, mas, sim, um 
aumento no número de famílias assistidas pelo 
Programa. A oscilação no número de beneficiários se 
dá devido ao fluxo de 
penalidades/suspensão/cancelamentos de benefícios 
por descumprimento das condicionalidades do 
Programa. 

 
Na comparação entre as três modalidades de 

rendas transferidas, diretamente, aos municípios pelos 
programas analisados, observou-se, assim como nos 
períodos anteriores, que no trimestre outubro-
dezembro, como no acumulado do ano de 2015, o 
BPC vem sendo o responsável pelo maior volume de 
renda transferida para os dois municípios (tanto 
individualmente quanto em conjunto).  

 
No ano, a renda transferida pela RMV, 

comparativamente às demais modalidades de 
transferência, equivaleu a 2,28% do total transferido 
pelo BPC e a 6,59% do total transferido pelo PBF. 
Enquanto a renda transferida pelo PBF equivaleu a 
34,58% do total transferido pelo BPC. Já em termos de 
quantidade de beneficiários alcançados pelos 
programas, o PBF é o que mais tem alcance, sendo 
responsável por, contando-se cada família 
beneficiária, quase cinco vezes mais beneficiários 
alcançados que o BPC. O que os diferem na relação 
beneficiários-renda transferida é o valor da renda que 
cada um possibilita, já que o BPC conta com 1 salário 
mínimo para cada beneficiário. 

 
Juntas, as três modalidades sociais de 

transferência direta de renda, transferiram para os 
municípios de Ilhéus e Itabuna, em 2015, um total de 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) 

Número de Famílias Beneficiárias 

 
Outubro Novembro Dezembro 

Ilhéus 19.730 19.318 19.339 

Itabuna 19.204 18.911 19.088 

Total Nominal de Benefícios Repassados (R$) 

 
Outubro Novembro Dezembro 

Ilhéus 2.612.855,00 2.547.538,00 2.550.266,00 

Itabuna 2.596.422,00 2.532.074,00 2.550.624,00 

Total 5.209.277,00 5.079.612,00 5.100.890,00 

Total para os dois municípios no trimestre out-dez/2015 

Ilhéus 7.710.659,00 

Itabuna 7.679.120,00 

 TOTAL 15.389.779,00 

Gráfico 15 - Número de beneficiados do Programa Bolsa Família 

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (fevereiro/2016). 
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R$ 246.118.894,94. Valor aproximado ao total de 
transferências constitucionais repassadas aos 
mesmos (R$ 253.706.808,15) durante todo o ano 
(FPM, ITR, LC 87/96, CIDE, FEX, FUNDEF e 
FUNDEB). 
 
Tabela 18 – Transferência Direta de Renda no 4º trimestre. 

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (fevereiro/2016). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabela 19 – Transferência Direta de Renda no acumulado do ano. 

 Fonte: MDS/SAGI/MI Social (fevereiro/2016). 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA (out-dez) 

 

TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA (jan-dez) 

  
Total Nominal Transferido (R$) Total Nominal Transferido (R$) 

 

RMV PBF BPC 

 

RMV PBF BPC 

Ilhéus 365.781,24 7.710.659,00 19.371.545,14 Ilhéus 1.531.713,24 31.257.699,00 77.245.232,55 

Itabuna 607.080,78 7.679.120,00 25.703.526,48 Itabuna 2.566.357,18 30.931.612,00 102.586.280,97 

Total 972.862,02 15.389.779,00 45.075.071,62 Total 4.098.070,42 62.189.311,00 179.831.513,52 

             Total para os dois municípios no trimestre  
out-dez/2015 

Total para os dois municípios no período  
jan-dez/2015 

Ilhéus 27.447.985,38 Ilhéus 110.034.644,79 

Itabuna 61.437.712,64 Itabuna 136.084.250,15 

 TOTAL 88.885.698,02  TOTAL 246.118.894,94 


