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Introdução 

  

 No Brasil, a década de 1990 e boa parte da seguinte foram fortemente marcadas 

pelos esforços do governo e da sociedade para o resgate dos fundamentos 

macroeconômicos do desenvolvimento, há muito abalados (GIAMBIAGI; ALÉM, 

2008). Entre esses fundamentos precários figuravam os resultados fiscais anuais e a 

relação dívida pública/PIB, que exigiram profundas medidas de ajuste, envolvendo os 

três níveis da federação na busca de superávits primários e na solução e contenção do 

endividamento descontrolado. A Lei Complementar 101/00, que se tornou conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), foi um dos principais instrumentos 

normativos que serviram de base para as mudanças profundas que tiveram início e estão 

ainda em curso com um sucesso quase inusitado, obtido, segundo Loureiro e Abrucio 

(2004), graças a fatores conjunturais favoráveis e à habilidade da equipe econômica de 

Fernando Henrique Cardoso, que soube atuar com base num incrementalismo bem 

urdido, embora pecando por um viés tecnicista relativamente perigoso para a 

democracia. 

 A LRF obrigou igualmente União, Estados e Municípios à contenção de 

despesas (especialmente com pessoal), à limitação do endividamento (com 

concomitante negociação rigorosa dos estoques das dívidas, mormente dos Estados e 

grandes municípios), ao controle de eventuais renúncias de receita, exigindo maior 

qualidade ao planejamento orçamentário e financeiro e maior grau de transparência na 

gestão das contas públicas. Não fosse a melhoria do desempenho na arrecadação a partir 

de 2003
5
 (graças à retomada do crescimento econômico), a LRF teria possivelmente 
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enfrentado sérios problemas de sustentação, pelo fato de desconsiderar a 

heterogeneidade que marca fortemente a realidade financeira dos 5.564 municípios 

brasileiros, a maioria de pequeno porte, com baixa autonomia arrecadatória e 

crescentemente responsabilizados por políticas públicas, desde que se tornaram efetivos 

entes federativos com a Constituição de 1988. 

 É a marcante heterogeneidade financeira municipal do federalismo fiscal 

brasileiro, tantas vezes esquecida
6
 quando se formulam políticas econômicas e políticas 

públicas no país (inclusive quando da formulação e implementação da LRF), que se 

toma como objeto neste capítulo, com a finalidade de enfatizar a candente necessidade 

de caracterizar adequadamente a realidade dos pequenos – quando não minúsculos – 

municípios da federação, a fim de tornar o federalismo fiscal brasileiro mais funcional e 

mais justo ou, quando menos, mais sensível à realidade que afeta as populações das 

pequenas localidades, que embora sendo quantitativamente menos significativas, no 

conjunto, do que as existentes em grandes cidades, vivem em áreas geográficas onde o 

desenvolvimento econômico e social, sempre almejado, carece de tratamento específico 

para se materializar. 

 Inicialmente, a heterogeneidade municipal aludida é caracterizada (seção 1) e a 

seguir são destacadas algumas tipologias possíveis ao agrupar os municípios brasileiros 

com base em diferentes critérios (seção 2) para, finalmente, analisar o caso dos 15 

pequenos municípios da Região Administrativa Central do Estado de São Paulo em sua 

dimensão financeira, a fim de identificar os principais problemas por eles enfrentados 

na gestão de recursos. 

 

                                                                                                                                                                          
2006; 50,35 bilhões em 2007; 56,82 bilhões em 2008; caindo para 55,29 bilhões em 2009, trazendo 

preocupações quanto às perspectivas futuras pós-crise financeira internacional de 2008. Em termos 

percentuais, o crescimento real médio da receita total dos municípios foi de 10,9% entre 2004 e 2009, 

verificando-se as seguintes variações anuais: 2004, 11%; 2005, 6,8%; 2006, 10,1%; 2007, 11,5%; 2008, 

15,2%, 2009, -1,3%. Segundo, ainda, a FNP (2010, p. 9), os municípios com até 20 mil habitantes 

amargaram queda na receita acima da média, em 2009: 4%, por dependerem de transferências que 

declinaram. 
6
 Um fato que contribui para que, com frequência, se pense no município como unidade federativa 

suficientemente dotada de recursos para fazer frente à crescente pressão para que se responsabilize por 

políticas pública, independentemente de seu tamanho, é o aumento da receita disponível para esse nível 

do federalismo desde o início dos anos 1990, pois de acordo com Oliveira (2007, p. 114), dados da 

Secretaria para Assuntos Fiscais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

indicam que a receita disponível (soma de arrecadação própria com receitas transferidas) para os 

municípios cresceu de pouco mais de 13% até 1990, para a faixa de 15%-16% nos anos 1991-1992, 

saltando para a faixa de 16-17% dali para diante. Em contrapartida, Arretche e Vasquez (2009), fazem ver 

que cresceu, também, junto com a receita disponível, o papel dos municípios em políticas definidas e 

comandadas pelo governo central (saúde e educação, por exemplo), de tal forma que os gastos com essas 

políticas crescem em proporção superior à receita. 
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1. A heterogeneidade como marca da realidade municipal no Brasil 

 

 Veiga (2003) teve bem acolhidos seus argumentos em favor  da desmistificação 

do alto grau de urbanização da realidade brasileira, calcada simplesmente na observação 

da elevada taxa de urbanização da população apontada pelos sucessivos censos 

demográficos. Convivem no país – nem sempre harmoniosamente – grandes centros 

urbanos (que concentram enormes contingentes populacionais e o grosso da produção 

industrial e de serviços) e pequenas localidades, às vezes quase totalmente carentes de 

infraestrutura urbana e de oportunidades de emprego qualificado, mesmo nas regiões 

Sul e Sudeste, historicamente mais afortunadas em termos de desenvolvimento 

econômico, industrial e tecnológico. Braga e Pateis (2003), com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram como cresceram em número os 

municípios desde 1968, até chegarem aos atuais 5.564 (tabela 1), distribuídos em faixas 

populacionais definidas pelo IBGE (tabela 2). 

 

                        Tabela 1 - Evolução do número de municípios no Brasil – 1968-2008 

Ano Número de municípios Municípios criados 

1968 3.954 - 

1987 4.263 309 

2000 5.506 1.243 

2008 5.564 58 
       Fontes: Braga; Pateis, 2003; IBGE, 2008. 

 

Tabela 2 - Municípios brasileiros por volume de população 

Número de habitantes Número de municípios %/total de municípios 

Até 5.000  1.267 22,8 

5.001-10.000 1.290 23,2 

10.001-20.000 1.385 24,9 

20.001-50.000 1.037 18,6 

50.001-100.000 319 5,7 

100.001-500.000 229 4,1 

Acima de 500.000 37 0,7 

                 Fonte: IBGE, 2008. 

 

 Nota-se, pela tabela 2, a hegemonia quantitativa dos pequenos municípios no 

conjunto dos aglomerados urbanos no Brasil: quase 71% deles têm até 20.000 

habitantes, apenas. A tabela 1 revela a acentuação do crescimento do número de 

municípios entre 1987 e 2000: crescimento de quase 30%, graças à criação de pequenos 
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municípios depois da Constituição Federal de 1988, que amenizou restrições para isso. 

Como consequência, afirma-se com frequência que existem, no Brasil, mais municípios 

(entidades político-administrativas) do que cidades (aglomerados urbanos com 

demografia e economia tipicamente urbano-industriais). Situação possível somente 

devido ao sistema de transferências intergovernamentais que caracteriza o federalismo 

fiscal brasileiro, no qual a imensa maioria desses municípios depende, para seu sustento 

financeiro, de transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
7
, 

constituído por recursos da União arrecadados com o Imposto de Renda (IR) e com o 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A participação da receita com FPM na 

receita total dos municípios (incluídos os grandes), por região, é a seguinte, conforme a 

Frente Nacional de Prefeitos - FNP (2010), com base em dados da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) de 2009: 25,6% na Região Norte; 30,4% na Região Nordeste; 

20,7% na Região Centro-Oeste; 11,2% na Região Sudeste e 20,4% na Região Sul. 

Dados que indicam, de modo geral, a importância do FPM nas finanças municipais e, de 

modo particular, o aumento dessa importância em regiões onde são mais numerosos os 

pequenos municípios (como no Norte e no Nordeste). De fato, a reta que indica a 

evolução do peso do FPM no conjunto da receita dos municípios tem inclinação 

negativa acentuada na medida em que vai dos menores (até 10 mil habitantes) para os 

maiores municípios (acima de 500 mil habitantes):  

 

Considerando as localidades com até 10 mil habitantes, o fundo 

respondeu, em média, por 46,8% de suas receitas. Já os 

municípios com população entre 10 mil e 20 mil dependem 

relativamente menos dessas transferências (36,9% em média), 

enquanto que nas cidades com mais de 500 mil habitantes, sua 

influência caiu para 5,3%, em 2009. (FNP, 2010, p. 45) 

 

 Em 2009, ainda com base em dados da FNP (2010), dos R$ 49,92 bilhões 

distribuídos pelo FPM, R$ 19,98 bilhões (40%, portanto) destinaram-se aos 3.942 

municípios com até 20 mil habitantes (71% do total de municípios), revelando uma 

concentração dos recursos do FPM em favor dos grandes, embora os pequenos 

dependam fortemente desse fundo, e apesar de que, em termos per capita, os municípios 

menores recebem mais FPM do que os grandes (numa escala que vai de R$ 792,04 por 
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 O volume de população é o fator determinante na transferência dos recursos do FPM para os 

municípios, ao contrário do ICMS, que considera também a produção econômica. 
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habitante em municípios com menos de 5 mil habitantes a R$ 86,76 nos grandes centros 

com população superior a 500 mil). 

 Dos R$ 55,28 bilhões da arrecadação com Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) transferidos pelos Estados
8
 aos respectivos municípios 

em 2009, R$ 9,44 bilhões (pouco mais de 18%) destinaram-se  aos municípios com até 

20 mil habitantes. O que leva à conclusão de que a dependência dos municípios 

pequenos em relação ao Estado, no conjunto, é bem menor do que com relação à União. 

Conclusão que se confirma e se reforça mesmo quando se acrescenta a essa 

transferência de ICMS a transferência de Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA)
9
: dos R$ 9,83 bilhões transferidos em 2009, os municípios com 

até 20 mil habitantes abocanharam apenas R$ 687,9 milhões (quase 7%).  

Somando-se as transferências do FPM, do ICMS e do IPVA aos pequenos 

municípios em 2009, chega-se à cifra de R$ 30,11 bilhões (26,18% dos R$ 115,03 

bilhões transferidos pela União e Estados ao total dos municípios). Esse total, mais a 

arrecadação própria com Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU), Imposto sobre a Transmissão 

de Bens Inter-Vivos (ITBI) e taxas municipais, que atingiu R$ 2,18 bilhões entre os 

pequenos, representaram o grosso dos recursos correntes à disposição deles para 

fazerem frente às despesas (desconsiderando-se as dinâmicas específicas do Sistema 

Único de Saúde - Sus e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb). Isso resulta em R$ 

32,3 bilhões divididos por 3.942 municípios: média de R$ 8 milhões para cada um. 

Menos do que as receitas de várias autarquias municipais que fornecem água e serviços 

de coleta e tratamento de esgotos em várias cidades de porte médio. 

 Para se ter uma ideia mais precisa da heterogeneidade financeira entre 

municípios no Brasil, basta que se recorde que no ano de 2009 a receita orçamentária 

auferida por São Paulo (cidade) foi de quase 25 bilhões de reais
10

; enquanto o Rio de 

Janeiro ficou com 11,6 bilhões; Belo Horizonte, com 4,8 bilhões e Curitiba com 4,04 

bilhões. Há mais 27 municípios com receita entre 1 e 3 bilhões. Em torno de 900 e 500 
                                                           
8
 O valor adicionado dos municípios, ou sua capacidade de produzir fluxos anuais de riqueza, é o 

elemento de maior peso na transferência das quotas-parte do ICMS para as prefeituras. No Estado de São 

Paulo o peso é de 76%. 
9
 Com base na Constituição Federal, metade da receita com IPVA é automaticamente creditada ao 

município onde o veículo é licenciado, retendo o Estado a outra metade. 
10

 Atente-se para o fato de que são 25 bilhões de reais para uma única municipalidade contra 32 bilhões 

para 3.942 de até 20.000 habitantes, embora esteja-se, aqui, considerando-se a receita total de São Paulo e 

somente as receitas com ICMS, FPM, IPTU, ISS, ITBI e taxas das cidades pequenas. 
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milhões de reais são 35, totalizando 20 os que arrecadam entre pouco mais de 500 e 

aproximadamente 400 milhões. A centésima maior receita orçamentária em 2009 foi de 

R$ 353.941.253 (de Taboão da Serra SP) e a menor ficou com Camacho MG R$ 

(1.565.869)
11

. 

 Uma série histórica das transferências federais e estaduais aos pequenos 

municípios desde 2003 leva à constatação de que as conclusões tiradas com base em 

dados de 2009 não são muito diferentes para todos os outros anos, dançando levemente 

os percentuais de dependência dos pequenos municípios em relação à União e aos 

respectivos Estados. Recuando no tempo até os primeiros anos pós-Constituição de 

1988, observa-se a mesma realidade. O que conduz a uma homogeneidade dentro da 

heterogeneidade característica do nível municipal do federalismo fiscal brasileiro, a qual 

poderia ser mais profundamente explicitada pela análise das despesas, dos resultados 

orçamentários e financeiros e do endividamento dos pequenos municípios, que não é, 

porém, objetivo nem condição para as conclusões do presente trabalho. 

 

2. Tipologias dos municípios brasileiros – homogeneidade dentro da 

heterogeneidade: os pequenos e os minúsculos 

 

Do ponto de vista estritamente demográfico, é relativamente fácil classificar os 

municípios brasileiros em grupos: 

 

Tabela 3 – Uma tipologia de municípios por faixas populacionais 

Classificação Faixa populacional Ocorrências % do total 

Muito pequenos (MP) Até 20.000 habitantes 3.942 70,85 

Pequenos (P) 20.001-50.000 habitantes 1.037 18,64 

Médios (M) 50.001-100.000 habitantes 319 5,73 

Grandes (G) 100.001-500.000 habitantes 229 4,11 

Muito grandes (MG) Mais de 500.000 habitantes 37 0,66 

Fonte: Elaboração própria, dados do IBGE, 2008. 
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 Analisando a referida heterogeneidade utilizando a média da receita corrente (dados da STN, 2009), os 

dados são os seguintes: para o conjunto dos municípios brasileiros ela é de R$ 50,8 milhões, enquanto 

que para os municípios até 20 mil habitantes atinge R$ 23,9 milhões; já para o subconjunto de municípios 

com mais de 20 mil habitantes, a receita corrente média sobe para  é de R$ 84,9 milhões. Sempre 

lembrando que as obrigações mantêm-se as mesmas para todos os municípios. 
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 São 70,85% os municípios brasileiros com até 20.000 habitantes. Quando se 

estica o volume populacional para 50 mil, chega-se a 89,5% dos casos. Ou seja, o Brasil 

é um país com cidades de até 50 mil habitantes (pequenos) e predomínio de municípios 

muito pequenos (até 20 mil habitantes), os quais, como já se viu, arrecadam em média, 

com sua capacidade tributária própria e transferências obrigatórias, 8 milhões de reais 

por ano (ou seja, receita per capita de R$ 400). Considerando-se que entre uma cidade 

de 50 mil e outra de até 20 mil habitantes há muita diferença, na maior parte das 

variáveis escolhidas para estabelecer a comparação, e considerando-se, ainda, que as 

grandes áreas metropolitanas são uma realidade à parte, percebem-se os extremos entre 

os quais se movem os números que caracterizam o nível municipal do federalismo 

brasileiro. Mas percebe-se, ao mesmo tempo, uma homogeneidade hegemônica em 

termos demográficos e de finanças públicas: a dos municípios pequenos e muito 

pequenos, sendo os últimos, a grande maioria, objeto de interesse no presente trabalho. 

 A partir de alguns estudos escolhidos, em função dos diferentes enfoques 

adotados pelos autores, pode-se agregar os municípios em grupos que conduzem a 

tipologias interessantes para esclarecer as heterogeneidades e homogeneidades entre as 

unidades básicas do federalismo fiscal brasileiro, para além das que consideram apenas 

as faixas populacionais já citadas.  Cada um desses estudos contribui para esclarecer 

tópicos relevantes no esforço para melhor compreensão da realidade e dinâmica das 

pequenas municipalidades do país. 

 Guimarães Neto et al. (1999), por exemplo, no esforço para aprofundar a 

compreensão da dinâmica das receitas e despesas nos pequenos municípios brasileiros, a 

fim de  apontar as ineficiências do processo de descentralização no Brasil dos anos 

1990, trabalham com uma tipologia em que as categorias são pequenos municípios (até 

20 mil habitantes),  pequenos-médios (entre 20 e 50 mil), médios (entre 50 e 100 mil), 

médios-grandes (entre 100 e 300 mil), grandes (mais de 300 mil) e capitais. Essa 

tipologia é bastante próxima da anteriormente apresentada neste trabalho (e adotada 

para a análise dos casos, na seção 3 deste capítulo) e, acoplada a dados de receita 

municipal de 1996, reforça a percepção da heterogeneidade em termos de dependência 

da União e dos Estados que caracteriza os municípios, uma vez que aponta as seguintes 

participações percentuais das transferências correntes (FPM, ICMS, IPVA) sobre as 

receitas totais em cada um dos grupos de municípios: pequenos, 88,73%; pequenos-

médios, 82,42%; médios, 74,97%; médios-grandes, 68,48%; grandes, 60,01%; e 

capitais, 49,47%. Guimarães Neto et al. (1999) se alinham, como os autores do presente 
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estudo, entre os que clamam por análises mais apuradas para a compreensão da 

realidade dos pequenos municípios, para evitar conclusões equivocadas a respeito de 

sua funcionalidade e necessidade. Concluem:   

 

A discussão realizada neste estudo deixa evidente a complexidade do tema 

descentralização, seja em seu aspecto conceitual, seja, principalmente, em 

seu aspecto prático. Duas posições antagônicas foram apresentadas. Os 

partidários da descentralização, entendida como um processo de 

redistribuição de recursos e competências entre as esferas subnacionais em 

favor dos municípios, levantam vantagens tais como a própria redistribuição 

de renda dentro do território  nacional e a gestão dos recursos públicos nas 

pequenas economias locais, que estão mais próximas dos problemas de suas 

comunidades e, portanto, teriam condições de otimizar a aplicação dos 

recursos em suas respectivas áreas prioritárias. Já os contrários ao processo 

levantam desvantagens como a criação excessiva de pequenos municípios, 

especialmente nas regiões N e NE, os quais representariam maiores custos 

para a sociedade, comprometendo o crescimento, em função de fatores 

como: incapacidade técnico-administrativa, nepotismo, clientelismo, 

caronismo fiscal, etc. Em geral, as posições críticas baseiam-se na análise da 

distribuição da RCT [receita corrente total] em RCP [receita corrente 

própria] e TRC [transferência corrente] comparativamente a algumas 

despesas, como gastos com pessoal e legislativo. No entanto, a análise das  

despesas por função aqui realizada permite uma visualização mais ampla e 

realista do processo de descentralização no Brasil no que diz respeito à 

gestão dos recursos em cada região e, também, em cada classe de 

municípios. Os resultados mostram que, de fato, os municípios de menor 

porte, especialmente nas regiões N e NE, são mais dependentes das 

transferências de recursos do Governo Federal e, portanto, possuem uma 

arrecadação tributária pouco expressiva. No entanto, ficou evidente que 

todos os municípios no País, com exceção das capitais nas regiões S e SE, 

são predominantemente dependentes. A diferença é que nas regiões menos 

desenvolvidas e nos municípios de menor porte o grau dessa dependência 

tende a aumentar, como reflexo do seu baixo dinamismo econômico. 

(GUIMARÃES et al., 1999, p. 664) 

 

 Tristão (2003), utilizando o método da análise de cluster
12

, considerando as 

diferenças populacionais, no nível de urbanização e nas bases econômicas das cidades, e 

utilizando-se de dados da STN/Finbra de 2000 (amostra de 4.617 municípios), cria a 

seguinte tipologia de municípios para compreender seu desempenho arrecadatório:  
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 Conjunto de técnicas multivariadas cujo principal objetivo é agrupar objetos segundo suas 

características. 
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 TIPO 1  

Desempenho da arrecadação: bom  

Ênfase no IPTU  

Cidades turísticas (40) 

TIPO 2 

Desempenho da arrecadação: bom  

Ênfase no ISS  

Centros metropolitanos (67) 

TIPO 3  

Desempenho da arrecadação: fraco  

Grande dependência da quota-parte ICMS  

Centros urbanos (655) 

TIPO 4  

Desempenho da arrecadação: muito fraco  

Grande dependência do FPM  

Municípios rurais  (3.855) 
Quadro 1 – Tipologia de municípios com base no desempenho da arrecadação 

Fonte: TRISTÃO, 2003. 

 

 Aplicando essa sugestiva tipologia aos municípios brasileiros, o autor encontrou 

40 casos no grupo de tipo 1; 67, no 2; 655, no 3; 3.855 no 4. Ou seja, concluiu que 

83,5% dos municípios do Brasil são “rurais”, com desempenho de arrecadação muito 

fraco, dependente de transferência federal (FPM); 14,19% são centros urbanos, com 

desempenho de arrecadação fraco e dependente da quota-parte de ICMS estadual; 

1,45% são centros metropolitanos, com bom desempenho de arrecadação, 

principalmente ISS e, por fim, apenas 0,87% são cidades turísticas cujo bom 

desempenho arrecadatório está lastreado no IPTU. Em outras palavras, raros são, no 

Brasil, os municípios capazes de sustentar parcela significativa de suas despesas com 

recursos originados da própria capacidade de tributar. O que não poderia ser diferente 

face à estrutura tributária e ao sistema de transferências intergovernamentais vigentes 

desde 1967, alterado apenas parcialmente pela Constituição Federal de 1988. 

 Uma noção detalhada do nível de arrecadação própria e de dependência de 

transferências federais e estaduais dos municípios brasileiros, no ano de 2006, é dada 

pela tabela 4, elaborada por Santos et al. (2008) ao tentarem demonstrar o potencial de 

arrecadação não explorado pelos governos locais: 
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Tabela 4 – Fontes de receita dos municípios brasileiros por faixas populacionais 

 

Fonte: Santos et al. (2008). População estimada pelo IBGE para 2005. 

  

A maior contribuição da tabela 4
13

  é exatamente explicitar, uma vez mais, a 

heterogeneidade das condições tributárias e de financiamento dos municípios e, por 

outro lado, sintetizar as fontes de receita dos pequenos municípios, cuja realidade está-

se procurando caracterizar neste trabalho. 

 Quando se considera apenas a média aritmética dos pesos de cada uma das 

fontes da receita municipal no conjunto, no país, tem-se uma visão da realidade. Ao 

desdobrar as informações por faixas populacionais, o quadro muda e se matiza. Na 

média, a receita própria dos municípios é quase 20% da receita total. Mas nos 

municípios com menos de 20 mil habitantes, ela cai para pouco mais de 5%, crescendo 

na medida em que se caminha para municípios mais populosos. No sentido inverso, vai 

caindo a dependência das transferências da União na medida em que vai aumentando a 

                                                           
13

 Esta tabela considera inclusive o Fundef (hoje Fundeb) nas receitas, embora ele não seja objeto de 

estudo neste trabalho, assim como SUS, devido às especificidades dessas receitas, para cuja compreensão 

adequada precisam ser analisadas levando-se em conta não só as transferências recebidas pelos 

municípios, mas também as despesas em que ele incorrem.  
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faixa populacional. Quanto às transferências do Estado, não há uma tendência 

plenamente definida, sendo as variações entre as faixas populacionais menos 

acentuadas. 

 O estudo de Santos et al. (2008) apresenta uma interessante tipologia dos 

municípios, divididos, por eles (com base no perfil das receitas de 2005, montado a 

partir de dados da STN), em turísticos, dormitórios e restantes, antes de serem 

agrupados por faixas populacionais. A tabela 5 é a síntese da tipologia desses autores, já 

incluindo os respectivos quantitativos de casos, desagregados por regiões, 

considerando-se a totalidade de municípios
14

: 

 

Tabela 6 – Tipologia de municípios com base em população e perfil urbano 

 

Fonte: SANTOS et al. (2008). População estimada pelo IBGE para 2005. 

 

Os municípios turísticos, apenas 221, concentrados nas Regiões Sul e Sudeste, 

são aqueles que 

 

têm um perfil de arrecadação de impostos próprios diferenciado, 

em decorrência de um setor de serviços mais robusto. Hotéis e 

                                                           
14

 São 5.565 os municípios na contagem desses autores. A diferença em relação ao número anteriormente 

apresentado neste trabalho (5.564) deve se explicar pela inclusão de Brasília, que às vezes é excluída por 

ter também características de Estado. 
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serviços turísticos de todo tipo pagam ISS, o que favorece essas 

prefeituras frente a outros tipos de municípios. 

O recolhimento de IPTU também pode ser favorecido pelo 

turismo, em decorrência da presença relativamente superior de 

muitas casas de veraneio e empresas de serviços turísticos em 

relação à população. Como essa arrecadação não é independente 

do porte, separamos os municípios turísticos por porte. (SANTOS 

et al., 2008, p. 414) 

 

Municípios dormitórios [por sua vez,] geralmente possuem uma 

economia e um setor de serviços subdesenvolvidos em relação a 

suas populações. Isso significa que possuem uma receita própria 

relativamente baixa. Geralmente, são municípios médios, que não 

contam com as vantagens dos pequenos nas receitas de 

transferências. Os municípios dormitórios foram definidos por um 

critério mais complexo. Para entrar nessa categoria, a renda per 

capita do município deveria ser: a) menor do que a média de sua 

região metropolitana; e b) menor do que a média dos municípios 

de região metropolitana de todo o Brasil que possuem uma renda 

menor do que a média de suas próprias regiões metropolitanas. 

(SANTOS et al., 2008, p. 414-415) 

 

  

 Os municípios dormitórios, apenas 102, concentrados no Sudeste, não foram 

divididos em faixas populacionais, enquanto que os restantes o foram, os turísticos indo 

de 5 a 100 mil habitantes e os demais, de 5 mil a mais de um milhão. Com essa 

tipologia de municípios a partir da combinação de perfis de receita e populacionais, os 

autores estudaram o quanto o esforço tributário, em cada grupo, se aproximou ou se 

afastou do potencial de arrecadação existente com base nas dinâmicas econômicas 

locais e no volume de residentes.   

 Outras tipologias de municípios bastante simples e funcionais são as duas 

criadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, com base em dados populacionais
15

 e de 

produto interno bruto
16

 calculados pelo IBGE em 2000, visando anualmente avaliar o 

perfil e evolução das finanças municipais (STN, 2008): 

 

 

 

 

                                                           
15

 IBGE. Censo Demográfico 2000. 
16

 IBGE. Produto Interno dos Municípios Brasileiros: 1999-2002. 
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Tabela 7 - Tipologia de municípios com base em faixas populacionais, PIB e 

composição das receitas 

 

Fonte: STN, 2008, p. 6. 

 

 Pode-se concluir, a partir das classificações da STN (2008), pela existência de 

municípios pequenos (menos de 50 mil habitantes ou PIB inferior a 50 milhões de 

reais), médios (entre 50 e 300 mil habitantes ou PIB entre 50 e 500 milhões de reais), 

grandes (entre 300 mil e 1 milhão de habitantes ou PIB entre 500 milhões e 4 bilhões de 

reais) e, finalmente, municípios muito grandes (acima de 1 milhão de habitantes ou PIB 

acima de 4 bilhões de reais). Note-se que os números de ocorrências variam de uma 

classificação para outra: pelo critério de produção econômica ou fluxo de riqueza anual 

gerada (produto interno) os municípios pequenos são menos numerosos (3.372) do que 

pelo critério populacional (4.662), indicando que há municípios que apesar de contarem 

com população que os coloca entre os pequenos, geram riquezas anuais que os alçam à 

condição de médios ou grandes (significativas 1.290 ocorrências, ou 23,18% do total de 

municípios). Essa constatação  leva a relativizar o argumento, anteriormente 

mencionado  aqui, de que há no país mais municípios (unidades político-

administrativas) do que cidades (realidades socioeconômicas tipicamente urbano-

industriais). 

 Na tabela 7, além dos dados que deram base às tipologias da STN, constam os 

pesos das receitas próprias e transferidas na soma das receitas municipais, por grupos. E 

esses dados confirmam uma vez mais a crescente dependência de transferência dos 

municípios na medida em que se vai dos maiores para os menores. Há muito para se 
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concluir a partir da análise dessas informações. Basta, aqui, entretanto destacar que 

tanto pelo critério de PIB como de população, a dependência das metrópoles em relação 

ao FPM é a mesma. Há uma variação significativa no peso do FPM entre os médios e 

grandes quando se muda de critério. No caso dos municípios pequenos há um flagrante 

muito expressivo: quando eles são 4.662, pelo critério populacional, o peso do FPM em 

suas receitas totais é de 52,87%, subindo para 70,87% quando eles se reduzem para 

3.372 (critério PIB). Isso acontece porque nos municípios com maior produção, 

independentemente do volume de população, a dinâmica econômica é distinta, assim 

como a capacidade e as fontes de arrecadação. Era de se esperar que a transferência com 

ICMS aumentasse na tabela 7 quando se muda do critério de população para o de PIB, 

mas isso não acontece: o peso dessa transferência cai de 36,49% para 25,7% da receita 

total. Isso ocorre porque caiu muito o número de municípios considerados na passagem 

de um critério de classificação a outro. 

 Após a apreciação rápida de 4 tipologias de municípios (GUIMARÃES NETO 

et al., 1999; TRISTÃO, 2003; SANTOS et al., 2008; STN, 2008) percebe-se que: 

 - dada a grande heterogeneidade que caracteriza a realidade municipal brasileira, 

e também o grande número de prefeituras (Poderes Executivos locais), a análise das 

finanças públicas nesse nível do federalismo fiscal requer esforços de classificação e 

agrupamento dos municípios, a fim de encontrar homogeneidades que permitam chegar-

se  a algumas conclusões significativas; 

 - em qualquer classificação ou tipologia que se utilize na análise das finanças 

municipais salta aos olhos a existência de numerosos municípios pequenos e muito 

pequenos, em geral altamente dependentes de transferências constitucionais, mormente 

a feita pela União por meio do Fundo de Participação dos Municípios; 

 - dependendo do objetivo da análise que se faça é conveniente não confiar 

apenas na variável população residente para se agrupar os municípios em tipologias, 

sendo que a consideração de variáveis econômicas (como em  STN, 2008) ou 

econômicas, fiscais e urbanas (como em SANTOS et al., 2008) nem sempre sana por 

completo os problemas analíticos; 

 - para analisar realidades regionais relativamente homogêneas (com dinâmicas 

econômicas e fiscais muito semelhantes entre os municípios, por exemplo, como ocorre 

na Região Administrativa Central do Estado de São Paulo, objeto deste estudo) 

tipologias baseadas em dados populacionais podem ser suficientes; assim, opta-se, neste 

trabalho, pela utilização da tipologia própria (a primeira apresentada neste texto, na 
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tabela 3), que considera a existência de municípios muito pequenos, pequenos, médios, 

grandes e muito grandes, que não destoa significativamente das outras quatro tipologias 

aqui sumariadas; 

 - a análise caso a caso, como a feita a seguir, sobre os 15 pequenos e muito 

pequenos dentre os 26 municípios da Região Administrativa Central do Estado de São 

Paulo, é uma interessante maneira de complementar estudos baseados em grupos, vez 

que elimina as distorções acarretadas pelas visões a partir de médias calculadas sobre 

ocorrências muito numerosas. 

 

3. A realidade financeira dos pequenos municípios da Região Administrativa 

Central do Estado de São Paulo (RA Central SP) 

 

 O Estado de São Paulo é dividido em 15 regiões: a Região Metropolitana de São 

Paulo e as Regiões Administrativas de Araçatuba, de Barretos, de Bauru, de Campinas, 

Central, de Franca, de Marília, de Presidente Prudente, de Registro, de Ribeirão Preto, 

de Santos, de São José do Rio Preto, de São José dos Campos e de Sorocaba. Cada uma 

delas se subdivide em Regiões de Governo. 

 

Mapa 1 – Regiões Administrativas e Regiões de Governo do Estado de São Paulo 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo 

 

A Região Central, objeto deste estudo, contém as Regiões de Governo de 

Araraquara e de São Carlos, as quais, por sua vez, abarcam, respectivamente, os 

municípios listados e caracterizados na tabela 8. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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Tabela 8 – Municípios da Região Administrativa Central SP: população, PIB e 

receita total 

Região de 

Governo 

Município População 

(2010) 

PIB/PIB 

agropecúario 

(R$ milhões 

nominais de 

2008) 

Receita total (R$ 

nominais de 2008) 

Araraquara Araraquara 208.725 3.924,43/56,97 380.328.365,68 

 Américo Brasiliense 34.522 466,23/7,63 48.190.279,84 

 Boa Esperança do 

Sul 

13.658 141,90/29,44 
26.285.296,38 

 Borborema 14.532 180,15/64,08 25.042.628,23 

 Cândido Rodrigues 2.668 43,00/15,54 12.614.629,84 

 Dobrada 7.941 55,96/6,58 11.799.366,71 

 Fernando Prestes 5.534 82,27/21,24 14.663.777,67 

 Gavião Peixoto 4.420 74,10/20,90 19.658.336,49 

 Ibitinga 53.166 623,09/52,21 58.303.119,14 

 Itápolis 40.064 599,20/124,59 48.813.671,24 

 Matão 76.799 5.164,58/48,35 114.339.310,71 

 Motuca 4.290 105,85/5,90 15.646.453,39 

 Nova Europa 9.301 101,20/8,86 18.390.350,15 

 Rincão 10.414 83,47/15,69 20.043.670,66 

 Santa Ernestina  5.568 37,27/4,65 9.964.995,48 

 Santa Lúcia 8.246 55,28/6,92 13.439.417,07 

 Tabatinga 14.686 147,92/44,59 23.830.220,88 

 Taquaritinga 54.147 590,83/66,18 82.717.896,12 

 Trabiju 1.544 19,44/2,55 8.890.955,15 

São Carlos São Carlos 221.936 3.912,67/57,87 381.012.986,96 

 Descalvado 31.053 631,83/65,26 61.186.199,00 

 Dourado 8.607 78,77/7,11 16.323.123,21 

 Ibaté 30.724 312,34/37,11 45.100.063,26 

 Porto Ferreira 51.407 805,57/29,34 99.307.316,93 

 Ribeirão Bonito 12.129 116,01/33/02 23.131.859,11 

 Santa Rita do Passa 

Quatro 

26.420 330,27/38,83 
51.751.702,59 

Fonte: Elaboração própria com dados da Fundação SEADE (PIB municipal: 

http://www.seade.gov.br/produtos/pibmun/tab_2008.htm; população: 

http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php) e STN/Finbra, 2009 (receita municipal) 

 

 Com base na tipologia de municípios adotada neste estudo (quadro 3), a Região 

Administrativa Central do Estado de São Paulo conta hegemonicamente com 

municípios MP - muito pequenos (até 20.000 habitantes)
17

: do total de 26 componentes, 

15 (58%) têm população nessa faixa, com o agravante de 10 deles contarem com menos 

de 10.000 habitantes (podendo ser chamados de municípios minúsculos, miúdos ou 

                                                           
17

 Dois municípios da região são grandes (São Carlos e Araraquara), quatro são médios (Ibitinga, Matão, 

Porto Ferreira e Taquaritinga) e cinco são pequenos (Américo Brasiliense, Itápolis, Descalvado, Ibaté e 

Santa Rita do Passa Quatro).  

http://www.seade.gov.br/produtos/pibmun/tab_2008.htm
http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php
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nanicos, mais apropriadamente: Cândido Rodrigues e Trabiju – menos de 3.000; 

Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Motuca e Santa Ernestina - na faixa de 4.000-5.000; 

Dobrada, Dourado, Nova Europa, Rincão e Santa Lúcia – até aproximadamente 10.000; 

Boa Esperança do Sul, Borborema,  Ribeirão Bonito e Tabatinga – acima de 10.000.  

 A região, portanto, tem uma notável proximidade com o perfil geral dos 

municípios brasileiros, identificando-se mais com a realidade de outros Estados menos 

desenvolvidos do que São Paulo
18

. Do ponto de vista do PIB, entretanto, se for tomada 

como referência a classificação da STN (tabela 7), esses municípios de reduzido 

tamanho populacional geram, de acordo com a tabela 8, riquezas anuais superiores a 50 

milhões de reais, podendo ser classificado como médios (PIB entre 50 e 500 milhões de 

reais) e não como pequenos (com exceção de Cândido Rodrigues, Santa Ernestina e 

Trabiju). 

 Nenhum desses municípios pode ser considerado turístico ou dormitório 

(classificação de SANTOS et al., 2008, tabela 6) e quase todos eles encontram-se na 

situação prevista por Tristão, 2008 (figura 1): municípios com desempenho de 

arrecadação muito fraco, dependente do FPM (exceto Motuca, Gavião Peixoto, Boa 

Esperança do Sul e Borborema, que dependem mais de ICMS), não sendo, porém, rurais 

(agroindustriais, talvez, sim), conforme se depreende pela inspeção da relação entre o 

PIB agropecuário e o PIB total, calculável a partir da tabela 8 e nunca atingindo 

percentuais elevados a ponto de permitir o enquadramento entre economias de base 

rural
19

. 

 A seguir são analisados dados financeiros básicos (STN/Finbra, 2009) desses 15 

municípios, com o objetivo de flagrar os problemas por eles enfrentados, os quais, 

efetivamente, são muito próximos dos que denotam as limitações das finanças públicas 

municipais no federalismo fiscal brasileiro, reforçando a percepção acerca da natureza 

problemática dessas finanças em pequenas localidades. Os dados financeiros utilizados 

se referem aos anos de 2006, 2007 e 2008 porque foram anos de bom desempenho para 

as finanças públicas no Brasil, para todos os níveis de governo, tendo em vista o 

crescimento do PIB, que tem forte impacto sobre a carga tributária no país, dada a 

                                                           
18

 Em São Paulo, os percentuais de cidades mais populosas sobre o total de 645 municípios é maior do 

que no conjunto do Brasil, estando assim distribuídos: até 5 mil, 24,3% (isolada e curiosamente um 

percentual maior do que os 22,8% do Brasil); de 5 a 10 mil: 18,9%; de 10 a 20 mil: 18,9%, também; de 

20 a 50 mil: 18,8%; de 50 a 100 mil: 7,4%; de 100 a 500 mil: 10,2 (contra somente 4,1% do Brasil); 

acima de 500 mil: 1,4% (1/4 de todas as maiores concentrações populacionais brasileiras). Dados do 

Censo Demográfico de 2010. 
19

 Cabe observar, então, que o adjetivo “rural” da tipologia de Tristão (2008) carece de precisão. 
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natureza dos tributos com maior potencial de arrecadação, que dependem do nível de 

atividade, emprego e renda. A opção pelos dados desses três anos recentes elimina o 

impacto que eventuais oscilações negativas da atividade econômica poderiam ter sobre 

a arrecadação tributária. Fica claro que as finanças municipais de pequenos municípios 

enfrentam os problemas a seguir identificados, mesmo em períodos em que o potencial 

arrecadatório não sofre restrições advindas da conjuntura econômica. Quedas nas taxas 

de crescimento do PIB evidentemente agravam os problemas. 

 

3.1. Dependência de transferências intergovernamentais compulsórias 

 

 A participação das transferências intergovernamentais mais importantes do 

federalismo fiscal brasileiro (ICMS, estadual; e FPM, federal) é bastante elevada em 

todos os pequenos municípios da RA Central SP, mesmo não se considerando as 

transferências estaduais de IPVA e as receitas líquidas com Sus e Fundeb. O gráfico 1 

sustenta esta afirmativa, ao apresentar a participação do ICMS e do FPM na receita 

corrente de cada um dos pequenos municípios e compará-la com o conjunto da região, 

do Estado e do país. Neste gráfico, assim como nos seguintes, os percentuais utilizados 

se referem à média verificada nos três anos das planilhas que deram origem a eles 

(2006, 2007 e 2008). 
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Gráfico 1 – RA Central SP: Participação percentual média do ICMS, do FPM e da 

receita própria sobre a Receita Corrente no período 2006-2008  

 
Fonte: elaboração própria com base em dados da STN/Finbra (2009). 

 

 A participação da receita própria na receita total de cada um dos pequenos 

municípios da RA Central SP é menor do que no conjunto dos municípios brasileiros, 

mas quando destes se destacam apenas os pequenos, os casos da RA Central SP 

apresentam performance de receita própria igual ou superior, exceto nos casos de 

Motuca e Trabiju. Quando se considera o conjunto dos municípios da RA Central SP, 

verifica-se o mesmo desempenho. 

 Tanto para o conjunto dos municípios da RA Central SP, quanto para cada um 

dos pequenos, em particular, a participação da receita própria na receita total é bastante 

inferior à que se verifica para os municípios paulistas, mesmo quando destes se exclui a 

capital. 

 A contrapartida dessa baixa capacidade de arrecadação própria é a alta 

dependência de transferências constitucionais, principalmente de FPM. Essa 

dependência é maior para os pequenos do que para o conjunto dos municípios da RA 

Central SP e extremamente acentuada para os muito pequenos. De fato, ela é menos 

dramática do que para os pequenos municípios do Brasil (exceção para Trabiju, 
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Cândido Rodrigues, Santa Ernestina e Dobrada), mas fica acima da sofrida pelos 

municípios paulistas (com e sem a capital). 

 Quando se analisa a performance da transferência de ICMS, atua como fator 

determinante a capacidade de geração de riqueza econômica das cidades (vez que o 

valor adicionado representa 76% na definição do índice pelo qual a transferência é 

feita). Assim, há uma maior dispersão nos dados de desempenho entre os municípios do 

que no caso do FPM (cuja base para cálculo da transferência é a população, mais 

homogênea do que o PIB na amostra considerada). Destacam-se Motuca e Gavião 

Peixoto com participação de mais de 40% do ICMS na receita total. Boa Esperança do 

Sul e Borborema conseguem pouco mais de 30% e todos os demais ficam bem abaixo 

disso, Trabiju e Cândido Rodrigues não chegando sequer a 20%. Ainda assim, a 

importância do ICMS na receita total do conjunto dos pequenos e na totalidade dos 

municípios da RA Central SP é superior à do Brasil (até porque São Paulo gera o maior 

bolo de ICMS do país), mas levemente inferior à do Estado, a não ser quando se exclui 

a capital. 

 Por qualquer ângulo que se analise, percebe-se a alta dependência dos pequenos 

municípios da RA Central SP em relação às duas principais transferências 

constitucionais
20

, sendo favorável o fato de que quatro deles (Motuca, Gavião  Peixoto, 

Boa Esperança do Sul e Borborema) dependem mais de ICMS (decorrente de melhor 

nível de desenvolvimento econômico) do que de FPM (resultante da dinâmica 

populacional)
21

. 

 

3.2. “Engessamento” da despesa e subordinação às políticas dos Estados e da 

União 

 

 Também no que diz respeito às despesas, os pequenos municípios da RA Central 

SP revelam uma condição bastante desconfortável. Em sua maioria destinam o grosso 

dos recursos disponíveis para gastos em educação e cultura e saúde e saneamento, 

conforme revela o gráfico 2. 

 

                                                           
20

 Para melhor entendimento conceitual da natureza dessa dependência e da extensão dos problemas dela 

decorrentes, ver MONTERO (2003). 
21

 Embora seja extremamente arriscado para as finanças públicas desses municípios depender do valor 

adicionado de uma ou de poucas empresas, cujo faturamento anual afeta diretamente as receitas públicas 

locais. 
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Gráfico 2 – RA Central SP: Participação percentual média das despesas com 

Educação/Cultura e Saúde/Saneamento na Despesa Corrente no período 2006-2008 

 

Fonte: elaboração própria com base em dados da STN/Finbra (2009). 

 

 No Brasil a soma dos gastos com Educação/Cultura e Saúde/Saneamento atinge 

patamares rentes a 50% da receita corrente. No Estado de São Paulo também, caindo um 

pouco quando se inclui a capital. Na RA Central SP o peso dessas políticas públicas 

sobre a receita corrente é bem maior, no conjunto e para os pequenos, situando-se acima 

de 50%. Vários municípios pequenos da RA Central gastam bem mais do que isso, com 

destaque para Fernando Prestes e Nova Europa (quase 70%), Santa Lúcia e Rincão 

(mais de 60%). Só Gavião Peixoto fica rente a 40%, destoando de todos os conjuntos 

(regional, estadual e nacional). 

 Constata-se, pois, o engessamento da despesa praticada pelos pequenos 

municípios da RA Central SP, no afã de atender as exigências constitucionais de gastos 

com Saúde e Educação (15% e  25% das receitas, respectivamente), o que limita a 

discricionariedade de seus governantes e gestores na definição de prioridades 

orçamentárias, praticamente transformando o município em gestores ou prestadores de 

serviços nas duas grandes áreas de atuação estabelecidas pela Constituição Federal, 

como já argumentaram Arretche e Vasquez (2009). Esses são, pois, os campos de 

atuação em políticas públicas mais negativamente afetados nas pequenas cidades 

quando a partilha dos recursos do federalismo é alterada e/ou o bolo a dividir é 

reduzido, seja por novas regras de distribuição, seja por queda nas receitas dos tributos 
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sujeitos a transferência. E é preciso levar isso em conta quando se traçam regras a serem 

seguidas pelas municipalidades, na busca de responsabilidade fiscal ou no esforço 

exigido dos entes básicos da federação para se atingir objetivos de política econômica. 

 Quando se analisa as despesas quanto aos elementos a que se destinam (a partir 

dos dados do gráfico 3), saltam aos olhos outras conclusões relevantes para a 

compreensão da dinâmica das finanças públicas das pequenas municipalidades da RA 

Central SP. 

 

Gráfico 3 – RA Central SP: Participação percentual média das despesas Pessoal, 

Serviço da Dívida e Investimento na Despesa Corrente no período 2006-2008 

 

Fonte: elaboração própria com base em dados da STN/Finbra (2009). 

 

 A despesa com pessoal dos 26 municípios da RA Central SP ultrapassa 

levemente a dos municípios brasileiros e paulistas (estando estes mais 

significativamente abaixo dos patamares da RA Central SP quando se exclui a capital). 

Considerados individualmente, entretanto, alguns pequenos municípios da RA Central 

SP apresentam desempenho pior (Santa Lúcia, Rincão e Nova Europa) e outros estão 

em melhor posição (Trabiju, Cândido Rodrigues, Ribeirão Bonito, Dourado, Boa 

Esperança do Sul e Gavião Peixoto, com um percentual notavelmente baixo). A imensa 

maioria dos pequenos municípios tem baixa despesa com este elemento, ficando abaixo 

da média da RA Central SP, elevada pela presença de São Carlos e Araraquara. 
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 3.3. Baixo endividamento 

 

O gráfico 3 revela também o baixo índice de comprometimento da despesa dos 

pequenos municípios com serviço da dívida (juros e amortização), exceto nos casos de 

Dobrada e Tabatinga, que se aproximam do padrão paulista quando se inclui a capital 

(sendo que a cidade de São Paulo banca o maior serviço da dívida do país). 

 Quanto maior a dívida, maior o seu serviço. Portando os municípios da RA 

Central, em geral, e os pequenos a ela pertencentes, em particular, apresentam baixo 

endividamento, em termos comparativos com o Brasil e com o resto do Estado. Embora 

essa situação pareça favorável à primeira vista (afastando as finanças do descontrole), 

revela, de fato, a dificuldade dos municípios pequenos em ter acesso a fontes de 

financiamento de terceiros (que seriam positivos dentro de certos limites e para 

determinadas finalidades), seja pelas restrições legais impostas (operações de crédito 

são limitadas à capacidade de poupança prevista para os próximos anos), seja pela falta 

de opções de financiamento ao setor público municipal, que caracteriza o mercado 

financeiro no Brasil. 

 

3.4. Baixo índice de investimento 

 

 2006, 2007 e 2008 foram anos muito favoráveis para as receitas públicas no 

Brasil. Dessa forma, configuraram um triênio em que os investimentos feitos pelas 

prefeituras puderam se manifestar em níveis próximos dos máximos obteníveis na 

condição atual dos municípios no federalismo fiscal brasileiro, principalmente 

considerando-se o percentual do investimento sobre a receita total em termos médios. O 

gráfico 3 ajuda a compreender o potencial de investimento dos pequenos municípios da 

RA Central SP em conjuntura econômica favorável, mesmo sem recorrer a operações de 

crédito. 
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Gráfico 4 – RA Central SP: Participação percentual média das despesas com 

Investimento na Receita Total no período 2006-2008 

 

Fonte: elaboração própria com base em dados da STN/Finbra (2009). 

 

 A RA Central SP, no todo, investiu percentuais de receita total menores do que 

os praticados pelos municípios do Brasil, no período considerado, porém superiores aos 

verificados nos municípios paulista (com e sem considerar a capital). Além disso,  

alguns pequenos municípios da RA Central SP superaram a média regional, com 

destaque para Fernando Prestes e Dourado, que inclusive estiveram acima da média 

brasileira. Nova Europa ficou com o pior desempenho neste quesito. ´ 

Em linhas gerais, a capacidade de investimento dos pequenos municípios da RA 

Central SP oscilou, de 2006 a 2008, entre 10% e 15% da receita total, um pouco acima 

da média de São Paulo e abaixo da média do Brasil. Uma capacidade de investimento 

relativamente baixa, principalmente se levar-se em consideração que parte dos valores 

aplicados advêm de transferências de capital, às vezes voluntária, obtida por meio de 

projetos aprovados pelo governo federal. Há que se registrar, todavia, que o fato de os 

investimentos terem superado de longe os valores da receita de capital, na grande 

maioria dos casos (Fernando Prestes e Cândido Rodrigues são a exceção), indica um 

aproveitamento do crescimento da receita corrente para investimentos. 

Na RA Central SP a realidade das finanças municipais das pequenas cidades 

corrobora as análises que, baseadas em agregados de municípios, conduzem à conclusão 

da fragilidade financeira e de formulação de políticas das pequenas prefeituras. Essa 

realidade, embora permita captar algumas diferenças em relação aos grupos de 



25 
 

municípios constituídos em nível mais amplo (estadual, nacional ou regional – e não 

fração regional constituída por pequenos), a partir de critérios prévios escolhidos 

(população, PIB, arrecadação, por exemplo), termina por identificar macroproblemas 

que afetam a todas as pequenas cidades no Brasil: elevada dependência de 

transferências federais e/ou estaduais; concentração dos gastos em duas políticas 

públicas (Educação e Saúde), não formuladas em nível municipal; baixo nível de 

investimentos frente às necessidades das políticas públicas e da urbanização; 

dificuldades para obtenção de financiamento para além da baixa receita tributária 

própria e das transferências obrigatórias, limitando-se os governos locais à correria em 

busca de transferências voluntárias que exigem projetos (que eles próprios não estão 

ainda capacitados para elaborar) ou às negociações e pressões para ganhar pequenos 

nacos das partidarizadas emendas parlamentares (parcelas dos orçamentos estaduais e 

federal que os respectivos Poderes Executivos destinam aos deputados e senadores, para 

que estes decidam a alocação, facilitando assim a aprovação das dotações propostas 

pelos Executivos). 

 

Conclusão 

 

 A heterogeneidade caracteriza a realidade municipal brasileira, nela convivendo 

entre si entes do poder local de porte gigante e de porte minúsculo, todos desfrutando do 

mesmo status legal e tendo a seu encargo as mesmas políticas públicas, porém com 

capacidades financeira, de arrecadação e de gastos extremamente diferentes. Na medida 

em que se agrupam os municípios com base em critérios populacionais, de 

desenvolvimento produtivo, de perfis de arrecadação, combinações desses critérios ou 

outros, obtém-se tipologias que possibilitam melhor compreensão da dinâmica 

orçamentária e financeira municipal do que a compreensão decorrente da análise isolada 

de casos, já que são muito numerosas as prefeituras e cidades (5.564 na atualidade). 

 O agrupamento de municípios, para se criar tipologias com base em critérios 

relevantes das finanças e das políticas públicas, produz a percepção de situações 

homogêneas dentro da heterogeneidade verificada quando os casos são vistos 

isoladamente. Persistem, porém, graus de heterogeneidade no interior dos grupos 

homogêneos. Isso se deve, em parte, à heterogeneidade do desenvolvimento regional 

(por exemplo, municípios paulistas de mesmo porte populacional diferenciando-se 
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grandemente de municípios de Estados de outras regiões e, também, de Estados do 

próprio Sudeste) e, em parte, a fatores aleatórios característicos de cada localidade. 

 Isso posto, deve-se concluir que o federalismo fiscal poderia ser 

consideravelmente melhorado no Brasil caso fossem repensados e reformulados os 

mecanismos de financiamento da ação e das atividades dos governos locais, levando-se 

em conta a diversidade de portes dos municípios e cidades. E caso fossem também 

reorganizadas as atribuições de políticas públicas a cargo dos municípios, evitando-se 

tratamento homogêneo para situações altamente heterogêneas.  

 Na situação atual, em que a alta heterogeneidade não recebe o devido 

tratamento, municípios de pequeno porte, como os aqui estudados, seguem sendo 

altamente dependentes de transferências financeiras federais e estaduais para bancar os 

fazeres decorrentes das atribuições de políticas públicas a eles crescentemente atribuídas 

nas últimas décadas (desde a Constituição Federal de 1988, de índole 

descentralizadora
22

). Do ponto de vista da despesa, terminam quase como prestadores 

de serviços de saúde e educação, para o que, em tese, não seria necessária a existência 

de poderes Executivo e Legislativo locais, como constitucionalmente previsto, com 

ônus político-administrativo que não se justifica a não ser pelo fato de a tradição ter 

consolidado poderes locais com esta configuração (difícil de ser alterada, 

evidentemente). 

 Se, por um lado, é verdade que a existência de numerosos municípios, dotados 

de lideranças políticas que assumem poderes Executivos e Legislativos locais por meio 

dos processos eleitorais, pode ser altamente positiva   para a ocupação e organização do 

vasto território brasileiro sem grandes conflitos políticos (até pelo contrário, facilitando 

alianças para governos nos níveis estadual e federal) e para evitar dificuldades de 

transmissão das políticas públicas de caráter nacional, por outro lado nota-se que os 

pequenos municípios cumprem esses papéis com dificuldades, bancando-se com 

recursos transferidos principalmente pela União. Talvez não fizesse diferença, ou até 

houvesse alguma positiva, se ao invés de prefeitos e vereadores existisse um corpo de 

funcionários, estaduais ou federais, com a função de gestores das políticas públicas 

locais, organizando-se municípios somente após o surgimento de aglomerados urbanos 

mais densos.  

                                                           
22

 A respeito das idas e vindas da descentralização no federalismo brasileiro, ver o interessante trabalho 

de Teixeira e Carneiro (2009). 
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 É evidente que as considerações pró-mudança acima são apenas hipotéticas, 

provavelmente não tendo a menor possibilidade de serem levadas a sério na realidade 

institucional brasileira. Sendo assim, reforça-se a necessidade de se repensar os critérios 

de distribuição de fundos e encargos no federalismo fiscal brasileiro. Para isso, a análise 

da realidade municipal, no tocante às finanças públicas, careceria de um olhar que 

pudesse evitar o foco tanto na singularidade de cada cidade/prefeitura, como nos 

agregados de municípios que captam características médias que abrigam muita 

dispersão entre os elementos dos conjuntos. Exercícios como o realizado no presente 

trabalho precisariam ser exaustivamente levados a cabo, abarcando procedimentos de 

síntese e análise sucessivos, para chegar-se à identificação de heterogeneidades e 

homogeneidades significativas nas variáveis orçamentárias, tributárias e financeiras dos 

municípios, a serem levadas em conta no traçado de políticas e de sistemas tributários e 

de  transferências intergovernamentais. 

 Quando os municípios pequenos (que são a imensa maioria), em tempos de 

conjuntura econômica favorável, são capazes de investir percentuais de receita baixos, 

calculados a partir de valores totais pouco expressivos, a capacidade de contribuir para 

dotar as cidades de infraestrutura urbana fica prejudicada, por um lado. Por outro lado, o 

comprometimento elevado da receita com políticas públicas de suma importância para o 

desenvolvimento econômico e social (como saúde e educação) não necessariamente 

significa estarem elas sendo priorizadas, pois via de regra esse comprometimento 

elevado da receita com políticas essenciais representa esforços excessivos dos pequenos 

municípios para fazer frente a gastos de natureza intrinsecamente cara. Somente a 

inércia, que a análise superficial da realidade reforça e a conveniência política incentiva, 

permite certas irracionalidades presentes nos mecanismos de financiamento e na 

distribuição de responsabilidades entre as unidades do federalismo fiscal brasileiro, com 

graves consequências sobre as possibilidades de desenvolvimento e sobre as condições 

de vida das populações, principalmente em pequenas cidades. 

 A autonomia municipal e a descentralização político-administrativa tão ampla e 

irrestritamente defendidas nos estudos acadêmicos e nos programas partidários no 

Brasil, há décadas, não passam de sonho ou miragem quando se observa de modo 

imparcial e objetivo o que se passa na imensa maioria dos municípios do país (pequenos 

ou muito pequenos), mesmo numa região de um dos Estados mais desenvolvidos, 

tomando-se por objeto de análise as finanças municipais. O que a Constituição Federal 

de 1988 fez pelo municipalismo, consolidando critérios e ampliando percentuais de 



28 
 

transferências dos governos federal e estaduais para as prefeituras, foi ao longo dos anos 

seguintes corroído pelo empurra-empurra de responsabilidades de cima para baixo e por 

mecanismos subreptícios de contenção dos valores que servem de base para as 

transferências (vide Fundo Social de Estabilidade, depois e até hoje DRU, por exemplo; 

vide criação de tributos não transferíveis para recompor o caixa da União). Não fossem 

o boom de receitas públicas da segunda parte da década passada e as políticas 

redistributivas federais que puseram dinheiro diretamente nas mãos dos munícipes das 

regiões mais pobres (provavelmente turbinando as economias locais mais do que 

programas municipais com verbas transferidas poderiam fazer), os municipalistas 

estariam de volta às lides reivindicacionistas que caracterizaram os anos finais da 

década de 1970. Movimento esse ainda não descartado como necessidade futura em 

potencial, caso a conjuntura econômica piore ou, hipótese mais remota, caso os 

municipalistas e pseudomunicpalistas decidam enfrentar de vez os dilemas estruturais 

do precário federalismo fiscal brasileiro, que fragilizam os governos locais de forma 

estrutural e permanente, condenando a miúda Trabiju à míngua e a gigante São Paulo ao 

endividamento descontrolado, independentemente de quem as governe. 
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