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1. Introdução 

 

 As finanças de um município revelam aspectos importantes da sua história, 

sentenciam uma parte de seu presente e influenciam seu provável futuro, uma vez que 

demonstram os resultados dos caminhos escolhidos e trilhados pela economia e pela 

política locais – no contexto geral –, apontam e limitam a situação econômica e possíveis 

ações governamentais do momento e permitem algumas projeções do cenário e do enredo 

futuros, bem como dos caminhos alternativos para se chegar a eles. 

Neste capítulo, analisamos as finanças do município de Araraquara-SP, no período 

de 2005 a 2012, numa abordagem que o insere nos cenários regional, estadual e nacional, 

com foco nas suas especificidades, pondo à luz as características da gestão dos recursos 

orçamentários em questão. Optou-se por este período por contemplar uma série histórica 

suficientemente relevante para identificar comportamentos e tendências e, ainda, por 

considerar duas gestões governamentais distintas1: uma, iniciada em 2005 e concluída em 

2008, encabeçada por Edinho Silva (PT); e a outra, liderada por Marcelo Barbieri (PMDB), 

de 2009 a 2012. O primeiro período refere-se ao segundo mandato de Silva e os anos 

seguintes remetem à primeira gestão de Barbieri2. 

É impossível tratar das finanças municipais sem abordar a condição a que os níveis 

subnacionais de governo estão submetidos em nosso federalismo. Há quem diga, com base 

na teoria no federalismo fiscal, que a abrangência das políticas públicas e sua diversidade – 

acompanhada por um alto volume de gastos em níveis locais – é indício de descentralização 

                                                           
1 Não é nosso propósito compará-las visando identificar qual foi o melhor ou o pior gestor para o 

município ao longo do período em questão, mesmo porque há todo um conjunto complexo de prioridades 

e escolhas envolvido, que é intrínseco à democracia brasileira, o qual não temos a menor pretensão de 

discutir. Cabe-nos, aqui, simplesmente, apresentar, a posteriori, as condições e escolhas feitas por cada 

uma das políticas orçamentárias adotadas na cidade nos últimos anos, sem entrar em nenhum julgamento 

político-partidário. 
2 Em 2012, Barbieri foi reeleito para o mandato 2013-2016. Edinho Silva foi prefeito entre os anos de 

2001 e 2004, sendo reeleito para o mandato seguinte (2005-2008).  



governamental e administrativa (WEINGAST, 2007), considerando que a diversidade no 

gasto (em uma mesma função governamental, entre os municípios) baliza esse argumento. 

No entanto, a situação dos municípios brasileiros é tão heterogênea que esse indício serve 

apenas para chamar a atenção para as dificuldades da organização federativa no país. Como 

já demonstraram Arretche e Vásquez (2009), mencionadas abrangência e diversidade das 

políticas públicas só ocorre, em nível municipal, naquelas áreas de atuação que são 

reguladas e orientadas pelo governo central. Isso redunda mais na condição dos municípios 

como “prestadores de serviços” para a União, do que propriamente numa descentralização 

federativa. 

Nossos estudos permitem afirmar que o problema vai além: mais do que 

prestadores de serviços do governo federal, os municípios brasileiros acumulam ainda a 

função de “sócios” da União e dos Estados, aos quais estão submetidos pela condição 

minoritária, uma vez que devem contribuir – significativamente – com seus orçamentos, 

cada vez mais apertados, na implementação de políticas públicas sobre as quais não têm 

competência regulatória, diminuindo consideravelmente a disponibilidade orçamentária 

para manter investimentos e incrementos de gastos envolvidos na oferta de políticas 

públicas tipicamente locais3.  

Um federalismo bem organizado, sob a égide da correta e equilibrada distribuição 

de recursos e competências tributárias, garantidor da suficiência financeira para todos os 

níveis de governo (TRIGO-PEREIRA, 2012), está longe de habitar nosso país. Torna-se 

impossível, portanto, a tarefa de analisar as finanças de um município isolando-as desse 

fator histórico determinante, obrigando que as finanças da cidade de Araraquara sejam 

analisadas a partir da lente de um concreto e problemático contexto federativo 

(RESENDE e OLIVEIRA, 2003), no qual algumas das características, impregnadas nos 

números, são fruto não apenas da política orçamentária local, mas das vicissitudes deste 

sistema.  

Araraquara faz parte de um grupo minoritário de 5% dos municípios brasileiros que 

possuem mais de 100.000 habitantes, o que a coloca, de certa forma, em uma situação 

privilegiada em relação aos demais, sobretudo nos aspectos de autonomia fiscal e, 

principalmente, capacidade orçamentária de executar suas políticas públicas. Apesar disso, 

                                                           
3 “O cidadão não mora na União, não mora no estado: mora no município”. A frase, atribuída ao 

governador André Franco Montoro (1983-1987), retrata um pouco do que consideramos o problema da 

administração pública municipal. Uma série de despesas de manutenção da cidade (ordenamento urbano, 

mobilidade, entre outras, a cargo da gestão municipal), é deixada de lado por conta da indisponibilidade 

orçamentária dos governos locais que, alternativamente, assumem responsabilidade sobre  despesas 

orientadas e reguladas pelo governo central. 



perceberemos que alguns caminhos adotados nos últimos anos, demonstram que a situação 

não é tão favorável quanto poderia se imaginar. Tanto do ponto de vista da arrecadação, 

quanto da despesa pública. 

O município é uma das âncoras da Região Administrativa Central do Estado de São 

Paulo, juntamente com São Carlos, do ponto de vista da relevância orçamentária. Juntos 

representam quase a metade da população e dos recursos orçamentários das regiões de 

governo homônimas, que encabeçam. Araraquara, com pouco mais de 212 mil habitantes, 

segundo projeções do IBGE, concentra 23% da população da região (935,6 mil habitantes) 

e 24,3% do total das receitas orçamentárias, que circulam em torno de R$2,1 bilhões. 

(BRASIL, 2013a). 

Nas análises que fazemos a seguir, com todos os dados atualizados por índice de 

inflação consistente, delineamos um panorama das finanças araraquarenses no contexto 

dos municípios brasileiros, paulistas e, especialmente, da região a que ela pertence. Em um 

primeiro momento, demonstraremos a evolução da arrecadação municipal (própria e 

transferida) no período em questão (2005-2012) e avaliaremos quantitativa e 

qualitativamente a origem e o montante dos recursos disponíveis para a ação 

governamental. Ademais, analisaremos os componentes que balizam esses valores, que 

acabam por retratar também a situação econômica do município, diretamente associada ao 

nível de receita disponível. Logo após, nos detemos sobre a alocação desses recursos: sua 

trajetória ao longo do período e a distribuição das despesas nas variadas funções 

governamentais. Em uma terceira seção, discutimos a saúde financeira municipal, sob a 

ótica do nível de endividamento, dos gastos com pessoal e da política fiscal de um modo 

geral, ponderando as nossas considerações acerca das tendências para o futuro e as 

conclusões deste trabalho. 

 

2. As receitas próprias e transferidas do Município de Araraquara SP 

 

 As receitas de um município dizem muito sobre a sua situação financeira e 

orçamentária, do ponto de vista das possibilidades de intervenção sobre a realidade 

socioeconômica em que está inserido e das alternativas para programar e implementar 

políticas públicas, oferecer serviços e realizar a manutenção da máquina administrativa 

local, combinando e transformando esses recursos em ações que beneficiem a população. 

Nesta seção analisamos, de início, a disponibilidade orçamentária da prefeitura, no 

período analisado; em seguida, a composição de suas receitas; e, por fim, o comportamento 



da arrecadação municipal por categorias de receita; também nos detemos sobre os 

elementos econômicos que influenciam as receitas públicas. 

Araraquara é um município com um nível relativamente alto de receitas, e sua 

disponibilidade orçamentária per capita (já deduzidos os eventuais déficits e/ou superávits 

de cada ano) é 13% superior à dos municípios brasileiros, e ainda 29% superior, quando 

consideramos apenas os municípios com população acima de 100.000 habitantes – em tese, 

com superioridade de capacidade arrecadatória, por conta da estrutura local mais 

desenvolvida – na média anual do período de 2005 a 2012. Isso coloca a cidade em uma 

situação privilegiada, em condição mais favorável que as dos demais municípios para 

atender às necessidades orçamentárias, uma vez que tem à sua disposição, valores em torno 

de quase R$ 500,00 per capita acima do apresentado pelos demais municípios brasileiros que 

também possuem mais de 100.000 habitantes e têm realidades semelhantes no trato do 

orçamento público, por exemplo, como demonstra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Disponibilidade orçamentária per capita média dos municípios no 

período 2005-2012 (valores reais de julho/2013 atualizados pelo IGP-DI/FGV) 

 

Municípios Brasileiros  R$     1.957,66  

Municípios Brasileiros  

 (Com mais de 100.000 

habitantes) 

 R$     1.712,40  

Araraquara  R$     2.208,33  

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a). 

 

A disponibilidade orçamentária per capita média no período 2005-12 é superior à dos 

demais grupos de municípios (conforme tabela 1), assim como foi em todos os anos do 

período analisado. No entanto, essa diferença, em valores reais, vêm caindo, sendo que a 

disponibilidade do último ano (2012), de R$ 2.625,98, foi 10,3% superior à dos municípios 

brasileiros (R$ 2.379,22) e 23,8% superior à das cidades com mais de 100.000 habitantes 

(R$ 2.120,32) para o mesmo ano. A diferença entre Araraquara e os municípios brasileiros e 

aqueles que têm o mesmo perfil populacional já chegou a ser de 23,7% e 43,3%, 

respectivamente, no mesmo período analisado. 



Do ponto de vista da origem das receitas municipais, nota-se que Araraquara possui 

um grau de dependência das receitas transferidas relativamente menor do que os demais 

municípios brasileiros e ainda entre aqueles com porte populacional semelhante. O grau de 

dependência de receitas transferidas orienta o quanto o município está submetido aos 

sabores do contexto macroeconômico e, principalmente, o quanto é afetado pela política 

fiscal dos governos supralocais, sobretudo nesse período em que se discute e pratica a 

desoneração de impostos para estimular o crescimento da economia nacional, com a 

expectativa do aumento da produção e consumo. 

Pires et al (2012) já mencionaram o quanto os municípios brasileiros, sobretudo os 

muito pequenos e pequenos (com até 50.000 habitantes) são dependentes de transferências 

de recursos determinadas por legislação, principalmente o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM). Ao considerarmos todas as transferências de recursos de instâncias 

superiores de governo – estadual e nacional – esses recursos perfizeram, na média entre 

2005 e 2012, 84,2% dos recursos dos municípios brasileiros, sem nenhum recorte 

populacional, conforme a tabela 2.  

Notamos, na mesma tabela, o grau de independência de Araraquara, pois apenas 

57,5% de seus recursos têm origem na transferência compulsória da União e do governo 

do Estado de São Paulo. Seu grau de independência ainda é superior aos municípios que 

fazem parte do mesmo recorte populacional, que monta 66,6% do total das receitas 

disponíveis.  

Essa informação sugere que a receita tributária de Araraquara, em consequência, é 

maior do que a dos demais recortes analisados, em relação ao total das receitas. Nos 

municípios brasileiros, o montante das receitas arrecadadas pela força tributária local 

representa, conforme a tabela 2, apenas 5,9% do total da arrecadação, demonstrando a 

fragilidade dos municípios brasileiros, do ponto de vista da sustentabilidade do orçamento 

local. Ao analisarmos Araraquara e o grupo dos municípios ao qual pertence, vemos uma 

similaridade maior na representatividade das receitas próprias no total da arrecadação local. 

Em Araraquara, ela representa 17,2% do total, pouco acima dos 16,6% do que aponta o 

grupo dos municípios com mais de 100.000 habitantes. Uma diferença, portanto, muito 

menor do que sugerem os dados do município e de seu grupo, quando se toma por base o 

volume de receitas transferidas.  

Em se tratando das receitas de capital, observamos, na tabela 2, uma maior 

homogeneidade entre Araraquara, o total de municípios brasileiros, e aqueles com recorte 

populacional de 100.000 habitantes. Respectivamente, aponta-se para 4,4%, 4,5%, e 3,4% 



do total da arrecadação. As demais receitas, que incluem outras receitas próprias 

(patrimoniais, de serviços, etc.) perfazem 5,4% nos municípios brasileiros, 13,3% naqueles 

com mais de 100.000 habitantes e 21% em Araraquara. Essa discrepância relativamente 

grande reside principalmente na importância que as receitas de serviços (sobretudo a de 

serviços de água e esgoto) possuem em Araraquara que possui autarquia própria de 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. 

A tabela 2 demonstra a distribuição, ao longo do período analisado, dos valores 

para cada uma das categorias de receita municipal. É possível notar que, aparentemente, se 

trata de uma condição mais ou menos estabelecida entre os municípios, ou seja, não há 

variação expressiva na representatividade dos grupos de receita que compõem o orçamento 

municipal, na passagem de um ano para outro. Há, como padrão, apenas uma ligeira queda 

nas transferências, sentida pelos municípios – inclusive quando se considera o grupo que 

possui o mesmo recorte populacional – no ano de 2012, provavelmente em virtude do 

impacto causado pelas desonerações promovidas pelo governo federal, que aliviou a 

cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados em alguns setores produtivos, 

reduzindo assim o bolo das transferências do FPM e do FPE. Este efeito, no entanto, não 

foi sentido em Araraquara, que teve até uma ligeira elevação da participação dessas receitas 

no total arrecadado. 

Tabela 2 – Participação, na receita total, das receitas tributária, transferida e de 

capital nos orçamentos municipais (2005-2012) 
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2005 5,6% 86,7% 2,5% 16,2% 67,7% 2,1% 17,0% 55,8% 2,3% 

2006 5,7% 84,5% 4,7% 16,1% 67,1% 3,4% 19,7% 63,8% 2,8% 

2007 5,7% 84,8% 4,0% 16,4% 66,5% 3,2% 17,1% 56,7% 2,0% 

2008 5,6% 84,2% 5,0% 15,8% 66,7% 4,8% 15,9% 54,4% 9,7% 

2009 5,8% 85,3% 3,7% 16,4% 67,3% 3,5% 15,8% 56,6% 8,2% 

2010 6,0% 82,9% 5,8% 17,0% 66,6% 3,5% 16,0% 56,6% 3,1% 



2011 6,2% 84,0% 4,3% 17,4% 66,2% 3,2% 17,1% 57,5% 2,9% 

2012 6,4% 81,4% 6,3% 17,6% 64,8% 3,9% 18,9% 58,5% 3,7% 

Média 5,9% 84,2% 4,5% 16,6% 66,6% 3,4% 17,2% 57,5% 4,4% 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

É possível notar, na tabela 2, além da dependência relativa menor de Araraquara 

frente às transferências governamentais, o comportamento de cada fonte de receita oriunda 

da própria força arrecadatória da cidade e, ainda, a evolução de cada receita transferida e, 

por fim, como se comportaram as receitas de capital contraídas ao longo dos anos no 

período analisado. 

As receitas próprias municipais compõem o motor de arrecadação local e 

demonstram o grau de autonomia da prefeitura para planejar e implementar as políticas 

públicas locais. Impostos, taxas, contribuições de melhoria e outras fontes de receitas 

arrecadadas dentro do próprio município integram essa categoria de arrecadação. Em 

Araraquara, como vimos, a importância dessa fonte de receitas tem o triplo da relevância 

que a média dos municípios brasileiros.  

As receitas próprias de Araraquara variaram 44%, no período analisado, saltando de 

pouco mais de R$151 milhões anuais, em 2005, para R$218 milhões no ano de 2012 – em 

R$ de julho/2013 – IGP – DI/FGV. No entanto, no final do período analisado, a cidade 

apresenta indícios de perda de fôlego no crescimento das receitas próprias, sendo que em 

2012 apresentou queda de 5% em relação ao ano anterior. O motivo da sustentação desse 

aumento, portanto, pode ser atribuído ao crescimento significativo da arrecadação do 

ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), que cresceu 84% no período 

analisado, saltando de pouco mais de R$23,8 milhões, arrecadados em 2005, para R$43,9 

milhões, em 2012. A arrecadação desse imposto, foi crescendo, paulatinamente, no período 

analisado ao ponto de ultrapassar – ainda em 2011 – a arrecadação oriunda do Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) – como evidencia o gráfico 1 – que, apesar 

de apresentar crescimento de 29,1% de 2005 a 2012, apresenta sinais de estagnação nos 

últimos três anos do período. Para efeitos de comparação e reiteração da importância do 

crescimento, o ISSQN per capita de Araraquara em 2012 foi 27% superior ao da vizinha 

São Carlos no mesmo ano. 

Outro ponto que chama a atenção, conforme revela o gráfico 1, é o salto dado pelo 

item “outras receitas próprias” – que incluem, principalmente, receitas de juros, multas e 

indenizações, e receitas em geral relacionadas ao recebimento de dívida ativa. Em 2010 e 

2011 elas cresceram muito, fruto de recebimento de programas de recuperação de crédito 



(REFIS), se tornando a principal fonte de receita própria de ambos os anos; mas retornam 

a patamares menores em 2012, sendo necessário aguardar o comportamento dos próximos 

anos para avaliar com maior precisão.  

Ainda em relação às receitas próprias, é necessário justificar o comportamento das 

Receitas de Serviços que figuram entre as principais receitas próprias, com exceção do ano 

de 20064. Essas receitas implicam, principalmente, no recebimento pelo serviço prestado de 

tratamento e abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto pela autarquia de água 

e esgoto do município – o DAAE (Departamento Autônomo de Água e Esgoto). Portanto 

não podem ser consideradas, do ponto de vista tributário, uma vez que implicam na 

contrapartida da prestação de um determinado serviço pelo poder público, caracterizando-

se como tarifa. 

 

Gráfico 1 – Evolução das receitas próprias do município de Araraquara (2005-2012), 

em valores reais julho/2013 (IGP/DI-FGV) 

 

 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

 

 

                                                           
4 Em 2006, o município não apresenta valores referentes a esta rubrica de arrecadação no sistema da 

Secretaria do Tesouro Nacional. Em consulta ao Portal da Transparência do município 

(http://www.araraquara.sp.gov.br/Pagina/Default.aspx?IDPagina=3069), só havia informação referentes à 

arrecadação das Receitas de Serviços da administração direta, lançadas nos cálculos. As receitas da 

administração indireta (que representam a grande maioria dos valores), não estão disponíveis para o ano 

em questão. Os autores entraram em contato por e-mail para obter as informações, mas até o momento da 

finalização do texto não havia sido encaminhada nenhuma resposta. 
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As receitas transferidas foram concebidas, entre outros motivos, para evitar o 

desequilíbrio financeiro das unidades federativas com insuficiente competência tributária 

para sustentar seus gastos. Elas complementam significativamente a arrecadação dos 

municípios brasileiros. Em alguns casos há um regime de partilha com propósitos 

redistributivos, como no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em que a União 

divide entre os municípios (e também com os estados, por meio do Fundo de Participação 

dos Estados – FPE), parte da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre os 

Produtos Industrializados (IPI) e distribui entre as localidades com menor capacidade 

arrecadatória a maior parte dos recursos. Em outros casos, há o regime de partilha em que 

o município tem influência no valor que recebe, como são os casos do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade Veicular 

Autônoma (IPVA), em que quanto maior a contribuição da cidade maior o retorno na 

divisão com o estado. 

Em relação às receitas transferidas, também nota-se claramente uma grande 

evolução, tanto no total dessas receitas que compõem o orçamento municipal, quanto em 

cada uma delas, individualmente, mostradas no gráfico 2. Ao longo dos 8 anos analisados, a 

receita oriunda de transferências de outras instâncias de governo cresceram 68%, saltando 

de pouco mais de R$200 milhões em 2005 para R$337 milhões em 2012. Dentre as fontes 

de receitas que compõem essa categoria, todas cresceram acima da taxa dos 40%, com 

exceção do FPM (que cresceu exatos 40%) e as receitas do SUS-União (39%). O primeiro, 

em virtude de a forma de divisão dos recursos ser pré-determinada pela União e o segundo, 

por ser a contraprestação de um serviço executado pelo município. 

Como principal destaque, observa-se o ICMS, que cresceu 50% no período, 

principalmente a partir de 2008, após um período de relativa estagnação e a quota-parte do 

ICMS está mais que consolidada como a principal fonte de receita de Araraquara e das 

principais cidades com relativa pujança e importância econômica. O valor recebido pelo 

estado partiu de R$81 milhões em 2005 para atingir a marca de R$122 milhões em 2012.  

A receita que apresentou o maior crescimento do período foi a decorrente das 

transferências multigovernamentais do FUNDEB, que quase quadruplicaram no período e 

é fruto do crescimento da rede educacional municipal. Considerando as deduções do 

FUNDEB realizadas no mesmo período, o município passou da situação de contribuinte 

ao fundo à situação de beneficiário.  

Outra fonte de receita com crescimento significativo foi a de transferência do IPVA 

(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), que partiu de R$19 milhões, em 



2005, chegando a mais de R$34 milhões, em 2012. Compartilhado meio a meio com o 

Estado, esse crescimento é fruto do aumento considerável da frota de veículos do 

município, resultando em 79% de incremento dessa receita, que já atinge quase a mesma 

relevância do IPTU na receita total de Araraquara. 

Gráfico 2 – Evolução das receitas transferidas do município de Araraquara 

(2005-2012), em valores reais de julho/2013 (IGP/DI-FGV) 

 

 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

 

As receitas de capital têm características especiais, uma vez que são originadas de 

ações específicas do poder público municipal na busca de recursos extraordinários, quer 

sejam originários de outras instâncias governamentais (por meio de transferências 

voluntárias ou convênios, para a realização de despesas vinculadas), quer sejam por meio de 

alienações de bens, tomadas de empréstimos ou outras que fogem do escopo tradicional da 

arrecadação municipal, e são destinadas, mormente, à realização de investimentos em obras 

e equipamentos públicos. São receitas que não apresentam um padrão, com incrementos 

anuais discretos – variam muito de ano a ano, podendo zerar em alguns. Como mostra o 

gráfico 3, apesar de seu crescimento no período (2005-2012) ter sido superior a 160%, 

passando de R$8 milhões, em 2005, para mais de R$21 milhões em 2012, seus pontos 

máximos de arrecadação se deram em 2008 e 2009, quando o valor total arrecadado foi de 

mais de R$40 milhões, por conta do recebimento de recursos volumosos do governo 

federal para as obras de reforma do Estádio de Futebol Fonte Luminosa. 
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É possível destacar, ainda, quanto às receitas de capital, a maior facilidade do 

governo de Marcelo Barbieri (2009-2012) para conseguir recursos junto ao governo do 

Estado, uma vez que o valor acumulado nessa faixa de receita no período que esteve à 

frente do Paço Municipal foi 333% superior ao verificado no mandato de seu antecessor, 

Edinho Silva. Notável, por fim, que não tenham ocorrido tomadas de empréstimos de 

grande vulto, sem que se saiba se por não serem desejadas, ou por não estarem acessíveis, 

por razões de falta de oferta ou por impossibilidade legal. 

Gráfico 3 – Evolução das receitas de capital do município de Araraquara (2005-

2012), em valores reais de julho/2013 (IGP/DI-FGV) 

  

 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

De modo geral, o gráfico 4 mostra um comportamento das receitas de Araraquara 

muito positivo, demonstrando uma capacidade financeira significativa para os padrões 

municipais brasileiros. De 2005 a 2012, houve crescimento de 55% das receitas totais, 

subindo de R$ 343 milhões para R$ 532 milhões. Seria apenas uma boa notícia, não fossem 

os sinais de enfraquecimento desse motor arrecadatório, uma vez que o resultado do último 

ano da série é pior que o de 2011, ano do recorde de arrecadação araraquarense, quando 

rompeu pela primeira vez a barreira dos R$500 milhões e atingiu a marca de R$542,7 

milhões. Esse pequeno recuo pode ser atribuído ao comportamento das receitas próprias, 

que até 2010 (em maior escala) e em 2011, tiveram comportamentos mais interessantes, 

principalmente pela arrecadação com o IPTU e de outras receitas oriundas da política de 

recuperação fiscal da dívida ativa.  
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Gráfico 4 – Evolução da receita total do município de Araraquara (2005-2012), em 

valores reais de julho/2013 (IGP/DI-FGV) 

 

 

 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

 

Um pouco do contexto econômico local explica esse comportamento positivo da 

receita de Araraquara. A cidade passou por um duradouro período de incremento em sua 

economia, com aumento dos investimentos do setor produtivo e consequente aumento da 

produção e da arrecadação municipais. É possível observar isso claramente ao 

acompanharmos a evolução do valor adicionado, principal balizador da principal fonte de 

receita da cidade: a quota-parte do ICMS. 

Ao longo dos oito anos analisados, conforme o gráfico 5, é possível acompanhar o 

incremento da economia local ao valor total produzido no estado, sobre o qual incidiu o 

ICMS. O crescimento de 39%, evoluindo de R$2,8 bilhões para mais de R$4 bilhões 

demonstram que o município aumentou sua produção significativamente. Foram 

sucessivos anos de crescimento, com exceção do ano de 2011, em que o município sofreu 

os efeitos da crise econômica mundial e houve queda em uma de suas principais atividades 

produtivas (exportação de suco de laranja), mas que foram rapidamente superados para a 

retomada do crescimento, com força, em 2012. 
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Gráfico 5 – Evolução do valor adicionado do município de Araraquara (2005-2012), 

em valores reais de julho/2013 (IGP/DI-FGV) 

 

 

Fonte: elaboração própria, a partir da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 

Os efeitos desse crescimento, porém, não repercutiram tão diretamente no 

comportamento do índice de participação do município (IPM) na receita total do ICMS. 

Este índice é determinado fundamentalmente pelo valor adicionado (que possui 74% de 

influência em sua composição) ocorrido dois anos antes do ano de aplicação do IPM, mas 

também pela evolução da população local, receita tributária própria, da área cultivada, da 

área preservada e da área inundada (que, juntas, compõem os demais 26% do total do 

IPM). 

Ao contrário do que o gráfico 5 poderia sugerir, o IPM de Araraquara não possui 

trajetória unicamente ascendente. Ao longo dos anos da série histórica analisada, seu 

comportamento variou tanto positiva quanto negativamente. Sendo que apresenta uma 

queda acentuada, uma forte recuperação e um período de equilíbrio, em tese, incoerente 

com a evolução do valor adicionado. E não necessariamente há divergências nos demais 

componentes do índice antes mencionados. O que o gráfico 6 sugere é que, a despeito do 

latente crescimento do valor adicionado nos anos analisados, aparentemente, o conjunto 

dos outros municípios do Estado de São Paulo obtiveram desempenho superior e 

compuseram um índice de participação maior que o de Araraquara nos períodos de queda e 
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estagnação. Essa análise dialogada é importante, portanto, para a correta programação 

orçamentária e financeira por parte do município para os anos futuros.  

Apesar da diferença entre o índice mais baixo e mais alto da série histórica seja de 

0,06 pontos percentuais, no bolo de divisão dos recursos do ICMS do estado de São Paulo 

pode representar milhões de reais a menos na receita do município e poderia viabilizar 

políticas públicas que são deixadas de lado em virtude da incapacidade orçamentária. 

 

Gráfico 6 – Evolução do índice de participação no ICMS do município de 

Araraquara (anos de aplicação 2005-2014) 

 

 

Fonte: elaboração própria, a partir da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 

2. As despesas correntes e de capital do município de Araraquara 

  

A despesa pública municipal aponta, em grande medida, quais foram as opções políticas 

adotadas pelos governos locais, já que demonstra como foram utilizados os recursos 

públicos. As possibilidades de avaliação são, obviamente, limitadas e somente uma análise 

muito mais minuciosa dos processos de compras, contratações e gastos pode trazer à luz 

informações mais detalhadas sobre a qualidade do gasto público e os efeitos que podem ser 

sentidos pela população daquela localidade. Mas do ponto de vista das finanças públicas, a 

análise apresentada neste capítulo cumpre seu papel satisfatoriamente: nos demonstra quais 

foram as escolhas de governo realizadas pelo poder público local (na medida em que 
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identificamos as funções governamentais priorizadas) e, ainda mais, considerando que é 

possível analisarmos em quais tipos de despesa (natureza) – ainda dentro das prioridades 

estabelecidas pelos gestores – foram direcionados os recursos públicos.  

O Brasil, apesar de incipiente e tardiamente, tem evoluído muito do ponto de vista 

da transparência nos gastos públicos. A pressão da sociedade, cada vez mais interessada em 

fazer valer seu direito democrático, obriga governos e governantes a demonstrarem origem, 

e principalmente, destino dos recursos públicos, possibilitando o aumento do controle 

social.  

Nesta seção, analisamos o comportamento geral das despesas de Araraquara, no 

mesmo período de 2005 a 2012, considerando a natureza da despesa, ou seja, os objetos 

adquiridos ou contratados e as áreas de governo para as quais foram destinados os 

recursos.  

Para efeitos de políticas públicas e do cumprimento das funções governamentais, 

consideramos cinco categorias agregativas:  

1. Saúde e 2. Educação, obviamente pela importância que têm no total do gasto e 

pela orientação e regulação exercida pelas instâncias superiores de governo;  

3. Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico e Social, que abarcam uma série de 

funções governamentais que interferem diretamente nos direitos sociais da 

população local, nos campos da Defesa Nacional, Segurança Pública, 

Assistência Social, Trabalho, Cultura, Direitos da Cidadania, Habitação, Ciência 

e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços 

e Desporto e Lazer;  

4. Gestão Urbana e Serviços Públicos que se referem à manutenção da cidade e aos 

serviços propriamente urbanos, agregando as funções Urbanismo, Saneamento, 

Gestão Ambiental, Energia e Transportes;  

5. e, por fim, Administração Pública Local, considerando todos os gastos com a 

estrutura de governo local, que fazem a máquina pública funcionar, e incluem 

os gastos locais referentes às ações Legislativa, Judiciária, Administração, 

Relações Exteriores, Previdência Social, Comunicações e Encargos Especiais. 

Essa divisão foi concebida para agrupar satisfatoriamente todas as grandes funções 

governamentais dos municípios brasileiros, dentro do contexto federativo, e demonstram, 

claramente, o tamanho das responsabilidades assumidas pelos entes locais no oferecimento 

de políticas públicas e serviços urbanos necessários à manutenção e melhora da qualidade 

de vida da população. Com ela, conseguimos observar perfis de gasto entre os municípios. 



Não chega a ser uma surpresa o fato de os municípios variarem tanto entre si em relação 

aos gastos, conforme relata WEINGAST (2007), principalmente por causa da 

heterogeneidade dos problemas urbanos e das características locais, propriamente ditas. 

Por outro lado, adotar alguns padrões de referência serve para efeitos de 

comparação e, principalmente, identificação dos padrões de gasto. Fica evidente, neste 

capítulo específico, o quanto as despesas de Araraquara se assemelham e diferem-se da 

média dos demais municípios brasileiros e mesmo entre aqueles que mais se identificam 

com o porte de Araraquara – os que possuem mais de 100.000 habitantes. 

Ao analisarmos a média de gasto com cada uma das funções destacadas, disponível 

no gráfico 7, no período de 2005 a 2012, podemos notar algumas características específicas 

do município de Araraquara. É possível notar, em primeira instância, uma clara divergência 

entre a principal prioridade de gastos, ou conjunto de prioridades de Araraquara com os 

demais municípios. Na escala, em primeiro lugar como principal prioridade de governo, 

destacam-se os 27,56% dos gastos com Gestão Urbana e Serviços Públicos5; em seguida, 

27,25% do total da despesa municipal destinado à saúde, enquanto apenas em terceiro lugar 

aparece a Educação com 20,82%. Na sequência, Políticas Públicas de Desenvolvimento 

Econômico e Social ocupa a quarta posição, com 12,32%, seguida por 11,81% da despesa 

para custear a máquina administrativa local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Considerando que o município de Araraquara conta com autarquia própria de Água e Esgoto (DAAE – 

Departamento Autônomo de Água e Esgoto), o que não ocorre na maioria dos municípios brasileiros, e 

que as despesas nessa categoria incluem saneamento, podemos entender que daí surge essa importância 

relativa superior no caso das despesas com a Gestão Urbana e os Serviços Públicos. Ainda assim, como o 

orçamento da receita de água e esgoto está inserida no total do município, achamos que não 

comprometeria a análise deste capítulo, pois, de fato, o município dedica grande parte de seus recursos s 

essa frente de despesa. 

 



 

Gráfico 7 – Participação percentual média das funções governamentais agregadas 

no total das despesas municipais no município de Araraquara (2005-2012) 

          

 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a). 

 

Esse ranking é sensivelmente diferente quando olhamos para o conjunto dos 

municípios brasileiros e também para aqueles cuja população supera a marca dos 100.000 

habitantes, em que Araraquara está inserida. Nesses, a principal despesa é, absolutamente, a 

Educação; seguida pela Administração Pública Municipal; para então, destacar-se a Saúde; 

em quarta posição, a manutenção dos Serviços Urbanos; e por fim, as despesas com as 

Políticas Públicas para o Desenvolvimento Econômico e Social. 

É notória a heterogeneidade dos gastos públicos no Brasil, em nível municipal, mas 

é relevante ressaltarmos as diferenças no trato das prioridades de governo, como 

Araraquara demonstrou em relação aos demais municípios.  Outro ponto que desperta a 

atenção é a diferença brusca entre os níveis de despesa de Araraquara e dos demais 

municípios em relação à manutenção da administração pública local. Nos municípios 

brasileiros e apenas naqueles em que a população supera cem mil habitantes existe mais que 

o dobro de dispêndio de recursos – proporcionalmente – do que em Araraquara.  



A predileção pela escolha dos Serviços Urbanos – em relação às principais políticas 

públicas, Educação e Saúde – foi maior durante a primeira metade do período analisado, na 

gestão de Edinho Silva, em relação ao seu sucessor Marcelo Barbieri, que teve como 

principal foco de governo a saúde, seguida por este conjunto de políticas, como bem 

demonstrado pelo gráfico 8. Em segundo plano, é possível afirmar que no período mais 

recente aumentou, relativamente, o dispêndio com educação, enquanto no período inicial 

desta análise foram dedicados maiores fatias do erário às despesas com a manutenção das 

políticas públicas inerentes ao desenvolvimento econômico e social e com a estrutura da 

administração pública municipal. 

 

Gráfico 8 – Participação percentual média das despesas com funções selecionadas 

nos governos Edinho Silva e Marcelo Barbieri 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

 

Ao analisarmos a alocação dos recursos dessas variadas áreas per capita, os dados 

não são muito diferentes, mas ainda assim cabem alguns destaques. O volume médio 

(2005-2012) de recursos per capita dispensados pelo governo de Araraquara nas funções que 

envolvem a Gestão Urbana e Serviços Públicos foi de R$ 624,83. Esse volume é 90% 

maior do que os municípios brasileiros aplicaram para cada cidadão de suas localidades (R$ 

328,94) e 94% acima do que aplicaram os municípios com corte populacional acima de 

100.000 habitantes (R$ 321,40). 

Apresentando uma discrepância com as outras categorias de cidade um pouco 

menor, mas com um volume de gastos per capita médio semelhante em Araraquara, a saúde 

aparece na segunda colocação – novamente – com R$ 622,58 por pessoa, enquanto os 
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municípios brasileiros apresentam R$ 425,97 e os maiores, R$ 411,65. Os gastos per capita 

médios no período também se mostraram maiores em Araraquara na categoria Políticas 

Públicas de Desenvolvimento Econômico e Social (R$ 283,47) que nas outras categorias 

pesquisadas. Em relação ao total de municípios brasileiros, foi ligeiramente maior, sendo 

pouco mais de 40% superior que o total de cidades (R$ 202,53). Já em relação aos 

municípios com as maiores populações, os valores médios gastos em Araraquara foram 

mais que duas vezes maiores que apresentaram (R$ 136,07). 

Por outro lado, o volume de gastos por habitante com a administração pública 

municipal nos municípios de médio e grande porte (R$ 437,35) e no conjunto de todos os 

municípios brasileiros (R$ 476,65) foi muito superior ao anotado nos resultados 

encontrados em Araraquara (R$ 264,61).  Já no caso da Educação, os valores per capita 

anotados na média dos 8 anos em Araraquara, R$ 475,01, foram 15% inferiores ao que o 

conjunto de municípios brasileiros apontaram, R$ 548,58, e em torno de 10% superior aos 

R$ 428,75 apresentados pelos municípios com maior número de habitantes do Brasil. 

Quando segmentamos a série histórica na divisão entre os dois governos do 

período analisado, como no gráfico 9, notamos uma continuidade nas tendências de 

algumas despesas, sobretudo a de Educação e um reforço na marcha de crescimento nas 

despesas com Saúde, que cresceram com maior força na segunda metade da série. E em 

alguns casos, nota-se uma ruptura com uma sequência forte de crescimento das despesas 

com a Gestão Urbana e Políticas de Desenvolvimento, sendo que no primeiro caso 

retoma-se o crescimento com um ritmo um pouco menor do que antes, e no segundo em 

que se observa certa estabilização em determinado patamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 9 – Evolução da despesa per capita nas funções governamentais agregadas 

no município de Araraquara, separadas por mandato eletivo (2005-2012) em valores 

reais de julho/2013 (IGP-DI/FGV) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

Em relação à evolução dos gastos categorizados pelo tipo de despesa, optou-se por 

consolidar as informações em Despesa com Pessoal e seus encargos; Materiais de 

Consumo; Serviços Prestados por terceiros (Pessoas Físicas e Jurídicas); as demais despesas 

que compõem o orçamento do Custeio; os Investimentos; e as despesas com o Serviço da 

Dívida, incluindo amortização, juros e encargos. 

O orçamento de custeio da prefeitura de Araraquara tem consumido um volume 

significativo dos recursos fiscais da cidade, e ocupa impressionantes 90,23% do total gasto, 

na média dos anos de 2005 a 2012. Por outro lado, os investimentos ocuparam apenas 

9,05% do total aplicado e o serviço da dívida, irrisórios 0,72%. 

Causa estranheza a baixa capacidade de investimento do município de Araraquara, 

principalmente quando notamos que os municípios brasileiros, com menor capacidade 

arrecadatória, e consequente maior limitação orçamentária e financeira, na média dos oito 

anos analisados, investe uma parcela maior de seu orçamento do que Araraquara, em 

termos relativos, já que aplicou na média 10,33% dos recursos em obras e equipamentos. 

Mesmo na relação investimento per capita, Araraquara investiu, na média, R$ 201,09 por 

pessoa residente no município, enquanto as demais cidades brasileiras aplicaram R$ 216,98 

por habitante. 
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O que se nota é que não foi sempre assim. É uma tendência da segunda metade da 

série histórica a diminuição dos valores de investimento por habitante na “Morada do Sol”. 

De acordo com o gráfico 10, durante os anos de 2005 a 2008, a média de investimentos per 

capita em Araraquara foi mais de 30% superior à verificada na segunda metade do período 

(2009-2012). Como se trata de um período em que houve crescimento da receita 

disponível, podemos apontar a elevação do custeio como principal responsável pela 

diminuição do investimento, já que o serviço da dívida também apresentou queda no 

período. 

 

Gráfico 10 – Investimento médio per capita na execução orçamentária do município 

de Araraquara (2005-2012), em valores reais de julho/2013 (IGP-DI/FGV) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

Detalhando um pouco mais as despesas em seus objetos de gasto, podemos 

observar no gráfico 11 características interessantes em seu comportamento. Primeiro, a 

respeito dos gastos com pessoal e encargos sociais, que mantêm-se em todo o período 

soberanos como a principal destinação de recursos públicos, assim como o é em quase 

todos os demais municípios e órgãos da administração pública brasileira. O que pede 

destaque, porém, é o ritmo como essa despesa cresceu, com elevação de 60% nesse 

período. Obviamente, o aumento da estrutura governamental e a elevação do conjunto e 

abrangência de políticas públicas requerem a contratação de um número maior de 

servidores. No entanto, cabe destacar que o controle dos gastos com pessoal é um dos 

principais balizadores da responsabilidade fiscal dos municípios. 
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A segunda principal despesa, também evidenciada no gráfico 11, igualmente 

compõe o grupo do custeio da máquina pública e se refere à contratação de terceiros para 

prestar serviços variados na estrutura da administração local. É o tipo de despesa, 

juntamente com material de consumo – dentre as de custeio – em que, com o esforço das 

equipes de trabalho, é possível economizar para a implantação de objetivos estratégicos e a 

destinação de recursos para investimentos. Como prova dessa possibilidade, essa despesa, 

em Araraquara, só apresentou decréscimo de um ano para outro, em 2012, quando o 

orçamento disponível foi menor que o esperado e houve a necessidade de se promover 

uma contenção, como é possível notar. 

As demais despesas de custeio – materiais de consumo e outras despesas – além do 

serviço da dívida, mantiveram-se relativamente estáveis durante o período, sem 

significativos destaques. O ponto mais importante de discussão, no entanto, é o caso do 

comportamento dos investimentos ao longo dos anos. Como apresentamos anteriormente, 

a política de investimentos no município foi alterada na metade da série histórica analisada. 

De 2005 a 2008, observamos uma curva plenamente ascendente no volume de recursos 

endereçados à ampliação dos serviços públicos por meio de obras e instalações e aquisição 

de equipamentos. O ápice do volume de investimentos na história do município se deu no 

ano de 2008, quando atingiu a significativa marca de R$100 milhões, como é possível 

identificar – inclusive visualmente – no gráfico 11.  

É oportuno ressaltar que, de fato, 2008 foi um ano atípico, sobretudo em virtude 

das obras de reforma do estádio da Fonte Luminosa, que arrastou o volume para cima. Por 

outro lado, o período imediatamente posterior, iniciado em 20096 apresentou volumes de 

investimentos muito menores, tanto que a recuperação do investimento está caminhando 

lentamente, chegando ao ano de 2012 nos mesmos patamares do ano de 2008, 

aproximadamente. 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Evolução da despesa por elementos (2005-2012) em valores reais de 

julho/2013 (IGP-DI/FGV) 

                                                           
6 Em 2009, o volume de investimentos per capita em Araraquara nunca foi tão pequeno: apenas R$89,70 

por habitante. 



 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

 

Sob o ponto de vista das funções de governo, podemos observar as priorizações na 

série histórica com que trabalhamos. Essa evolução demonstra as escolhas efetuadas pelos 

gestores, identificando quais as áreas mais beneficiadas com recursos, sugerindo as áreas 

cujas ações governamentais se mostraram mais prioritárias.  

É possível notar, analisando o gráfico 12, em um primeiro momento uma inversão 

de prioridades entre as duas metades da série histórica. Até 2008, a principal área de 

governo – orçamentariamente falando – era a que contemplava a Gestão Urbana e os 

Serviços Públicos: saneamento, urbanização, manutenção de vias, energia, transportes, 

entre outros. A partir de 2009, notamos a mudança no topo das áreas com maior volume 

de gastos, em que a Saúde passa a ocupar, definitivamente, espaço maior na agenda 

orçamentária do município.  

De acordo com o que ainda mostra o gráfico 12, a Educação apresenta um 

crescimento discreto ano após ano, com um pequeno decréscimo apenas no último ano da 

série, em que os valores destinados a essa função governamental foram ligeiramente 

menores que os de 2011. As Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico e Social 

demonstraram trajetória semelhante, com a exceção ao ano de 2008 em que houve uma 

equiparação com Educação na terceira colocação entre as despesas mais elevadas. Por fim, 
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as despesas com a estrutura “meio” da administração pública municipal demonstraram 

sempre os mesmos patamares de gastos, com uma ligeira queda no último ano da série. 

 

Gráfico 12 – Evolução da despesa por funções governamentais agregadas no 

município de Araraquara (2005-2012), em valores reais de julho/2013 (IGP-

DI/FGV) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

Sobre as despesas é possível, então, apontar como principais destaques a 

heterogeneidade de gastos em relação aos momentos da nossa série histórica, sendo que na 

primeira metade do período há uma maior importância para despesas referentes à Gestão 

Urbana e Serviços Públicos, que são superados, na segunda metade do período por gastos 

em Saúde. É destacável ainda que a política de investimentos do governo municipal 

diminuiu de 2009 em diante, após acumular uma sequência positiva de crescimento, 

inclusive atingindo a marca dos R$100 milhões anuais investidos, chegando a retomar em 

uma medida um pouco menor, o fôlego para recuperar índices positivos do passado 

recente. E que, em contrapartida, as despesas de custeio vêm crescendo em ritmo constante 

e acelerado, sobretudo as referentes a gastos com pessoal e encargos sociais. 

Em relação aos demais municípios, Araraquara apresenta variação entre as 

prioridades de gasto, uma vez que as despesas com Educação ocupam papel de principal 
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destaque nas despesas públicas dos municípios brasileiros, independentemente do seu perfil 

populacional: essa despesa é a terceira na escala de gasto em Araraquara. Ainda apresenta 

relativo poder de investimento médio per capita inferior ao conjunto de municípios 

brasileiros, sobretudo de 2009 a 2012, que acaba puxando a média do período para baixo. 

 

 

3. Política fiscal, Tendências e Considerações Finais  

 

Com o advento da lei de responsabilidade fiscal (LRF)7, a partir de 2001 

municípios, estados, distrito federal e a União assumiram um pacto pela reorganização 

fiscal e foram impostas regras de transparência e gestão dos gastos e, ainda, limites ao 

endividamento e à ampliação de gastos com pessoal.  

Na seção das despesas, observamos que os gastos com pessoal – e os demais 

relacionados ao custeio – apresentaram crescimento significativo no período analisado. 

Aqui podemos avaliá-la em relação à Receita Corrente Líquida, utilizada como parâmetro 

pela LRF, e verificar que, em três momentos, durante o período analisado (2009, 2011 e 

2012), o limite de alerta incluído no inciso II do § 1° do art. 59 da LRF foi ultrapassado em 

alguma medida e o limite prudencial - parágrafo único do art. 22 da LRF – foi transgredido 

em quase 3% no ano de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Evolução da despesa com pessoal, em % da Receita Corrente Líquida 

do município de Araraquara (2005-2013) 

                                                           
7 Lei Complementar 101/2000, de 04/05/2000. 



 
*Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre do ano 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

  

Não se trata, propriamente de um caso de gravidade na gestão da despesa com 

pessoal, em virtude dos ajustes que é possível se fazer a tempo de corrigir e mitigar os 

efeitos do descontrole, apesar de acender a luz amarela aos tomadores de decisão do núcleo 

duro da gestão municipal. 

Aparentemente, os maiores problemas fiscais do município residem no grau de 

endividamento contraído por Araraquara, sobretudo nos últimos exercícios fiscais. 

Considerando, principalmente, que esse endividamento não advém da contração de 

operações de créditos que financiaram novos investimentos, já que não aparecem nos 

relatórios da receita. De acordo com os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF)8, entregues pelo 

município à Secretaria do Tesouro Nacional, a dívida consolidada líquida de Araraquara, 

tem crescido, sistematicamente, de 2008 em diante, atingindo a marca de 425% de aumento 

no RGF do segundo quadrimestre de 2013, quando apresentou o valor de R$52,6 milhões. 

 

 

 

Gráfico 14 – Evolução da dívida consolidada líquida do município de Araraquara 

(2005-2013), em valores reais de julho de 2013 (IGP-DI/FGV) 

 

                                                           
8 Os Relatórios de Gestão Fiscal são obrigações dos entes federados constantes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e são apresentados quadrimestralmente. Basicamente, apresentam informações 

sobre as despesas com pessoal e a dívida consolidada, além dos mecanismos de ajuste aos padrões 

estabelecidos.  
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*Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre do ano 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de BRASIL (2013a) 

 

A trajetória da receita municipal de Araraquara demonstra situação de relativo 

conforto em relação aos demais municípios brasileiros. Sua arrecadação, apesar de contar 

em grande medida com os repasses da quota-parte do ICMS, está muito menos dependente 

de transferências que podem sofrer interferências do contexto macroeconômico e da 

política tributária dos entes superiores da federação que os demais municípios, em geral. 

A arrecadação municipal própria está cada vez mais arraigada na receita do ISS, o 

que é positivo, do ponto de vista do reflexo do fortalecimento da atividade econômica 

local. Por outro lado, o IPTU – outra importante receita própria – vem perdendo fôlego ao 

longo dos últimos anos da série analisada. A revisão da Planta Genérica de Valores, ou um 

estímulo ao pagamento que diminua a inadimplência poderiam impactar positivamente no 

incremento da arrecadação municipal. 

A despesa, em contrapartida, não tem aproveitado o bom momento da arrecadação 

e o município poderia transferir à população os resultados positivos de aumento da receita 

em novos investimentos e aumento da oferta de políticas públicas. O município tem 

aumentado as despesas relacionadas ao custeio da máquina pública – o que não é 

necessariamente ruim, pois existem diversas políticas públicas que são executadas pelo 

orçamento de custeio, além do que todo investimento realizado impacta no custeio no 

futuro – e tem diminuído sua capacidade de repetir os níveis de investimento 

empreendidos no início da série histórica objeto deste capítulo. 
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Do ponto de vista das prioridades governamentais, notamos uma clara predileção 

por gastos nas áreas da saúde nos últimos anos, quando o direcionamento para despesas 

nessa área tornou-se a principal dentre todas as funções governamentais. Despesas com a 

gestão urbana e a manutenção de serviços públicos mantiveram-se em patamares ainda 

elevados e Educação e Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico e Social apesar 

de não apresentarem evoluções tão significativas, representam um grande setor dos gastos. 

Outro destaque é a diferença entre a importância que a manutenção da administração 

pública municipal tem entre os municípios brasileiros e Araraquara, cuja parcela de gastos 

dessa natureza é bastante menor que no resto do Brasil. 

Considerando a trajetória da arrecadação municipal, que é positiva, ainda que em 

momentos de instabilidade econômica mundial, a elevação sistemática do custeio da 

máquina pública, comprometendo a capacidade de investimentos do município dos últimos 

anos, e o alto endividamento contraído, sobretudo nos últimos anos, apontam para um 

diagnóstico de dificuldades na gestão orçamentária em Araraquara. Aparentemente, o 

problema não é arrecadatório, já que o comportamento da receita municipal é melhor que a 

média dos municípios brasileiros, recaindo sobre a natureza da gestão do gasto público a 

responsabilidade pela baixa capacidade de investimento e a necessidade de recorrer ao 

endividamento para manter as contas em dia. 

A gestão equilibrada dos recursos públicos é condição fundamental para a 

manutenção da saúde financeira e orçamentária de um município e, principalmente, é um 

dos pilares fundamentais do planejamento orçamentário, necessário para que seja possível 

implantar políticas públicas que atendam aos objetivos estratégicos da administração 

pública, pactuados com os cidadãos no momento do pleito democrático. 

Assim, vislumbra-se uma situação de maior dificuldade ao município em um futuro 

próximo, caso não sejam tomadas medidas para a adoção de novas estratégias de controle 

do gasto e melhora da saúde financeira. O caminho para esses ajustes é a revisão da política 

de custeio, onde é possível se empreender contenções ao gasto, com a possibilidade de 

redução do estoque da dívida e o incremento do investimento municipal. 
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