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RESUMO 

 

Este trabalho investiga se há motivação política no uso das transferências voluntárias da 

União e do Estado do Ceará para os seus municípios. Para tanto, estimam-se modelos para 

dados em painel com efeito fixo para uma amostra com todos os 184 municípios do Estado do 

Ceará no período de 2007 a 2017. Nesses modelos as variáveis dependentes são as receitas de 

transferências voluntárias (correntes e de capital). Os resultados mostram que em todos os 

modelos, um ou mais coeficientes das variáveis políticas são estatisticamente significantes, a 

saber: ano de eleição municipal, ano de eleição governamental, reeleição de Prefeito, eleição 

do sucessor do Prefeito, alinhamento político do Prefeito com o Presidente ou com o 

Governador (mesmo partido). Os resultados mostram que em anos de eleição municipal e 

governamental é maior o volume de recursos recebidos pelos municípios cearenses por meio 

das transferências voluntárias (correntes e de capital somadas) da União e do Estado do Ceará. 

A variável reeleição do Prefeito apresentou significância e influência positiva sobre as 

transferências voluntárias (correntes e de capital somadas) da União e do Estado do Ceará aos 

seus municípios, indicando uma possível utilização da máquina pública pelo gestor para 

permanecer no poder (ciclo político) e a possibilidade da ocorrência a cada dois anos e de 

forma viciosa o eventual problema da seleção adversa. Os coeficientes relacionados à 

capacidade econômica municipal, aproximado pela sua receita própria tributária, e as 

variáveis da estrutura social, representadas pela idade da população, mostram-se na maioria 

dos casos insignificantes.  

 

Palavras-chave: Transferências voluntárias. Municípios Cearenses. Receita tributária. Ciclo 

político-eleitoral e orçamentário. Eleição. Reeleição.  



 

ABSTRACT 

 

This paper investigates if there is political motivation in the use of the voluntary transfers of 

the Union and the State of Ceará to its municipalities. In order to do so, models for panel data 

with fixed effect are estimated for a sample with all 184 municipalities in the State of Ceará 

from 2007 to 2017. In these models, the dependent variables are the revenues from voluntary 

transfers (current and capital). The results show that in all models, one or more coefficients of 

the political variables are statistically significant, namely: year of municipal election, year of 

government election, re-election of Mayor, election of the Mayor's successor, political 

alignment of the Mayor with the President or with the Governor (same party). The results 

show that in the years of municipal and governmental election, the volume of resources 

received by these municipalities through voluntary transfers is greater. The variable reelection 

of the Mayor also is significant and positive, indicating a possible use of the public machine 

by the manager to remain in power (political cycle) and the possibility of occurrence every 

two years and in a vicious way the eventual problem of adverse selection. The coefficients 

related to the municipal economic capacity, approximated by its own tax revenue, and the 

variables of the social structure, represented by the age of the population, show in most cases 

insignificant. 

Keywords: Voluntary transfers. Municipalities of Ceará. Tax revenue. Political-electoral cycle 

and budget. Election. Re-election. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Federalismo Fiscal brasileiro, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional as 

transferências fiscais da União classificam-se quanto aos requisitos legais em obrigatórias e 

discricionárias. O objetivo dessas transferências é promover a equalização fiscal, diminuindo 

as desigualdades regionais. As transferências discricionárias subdividem-se em transferências 

voluntárias, transferências para organizações da sociedade civil, transferências por delegação 

e transferências específicas.       

 A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar nº 101 de 4 de maio 

de 2000, em seu artigo 25, define as transferências voluntárias como “a entrega de recursos 

correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 

assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os 

destinados ao Sistema Único de Saúde.” 

Os instrumentos legais para a concretização das transferências voluntárias são 

contrato de repasse e termo convênio. A nível federal, o Decreto nº 6.170/2007 dispõe sobre 

as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de 

repasse, e a nível estadual, o Decreto nº 32.811/2018 dispõe sobre as regras para convênios e 

instrumentos congêneres realizados em regime de mútua cooperação entre órgãos e entidades 

do Poder Executivo Estadual e entes e entidades públicas, pessoas jurídicas de direito privado 

e pessoas físicas. 

Esses decretos são normativos que determinam a forma como as transferências 

voluntárias devem acontecer entre as esferas de governo no ordenamento jurídico brasileiro. 

No entanto, tanto a LRF, cujo um dos seus aspectos centrais é realizar o controle da gestão 

dos recursos públicos, como esses normativos supracitados não impedem o uso dessas 

transferências para interesses políticos partidários. 

Dessa forma, este trabalho procura investigar a existência de motivação política 

das transferências voluntárias da União e do Estado do Ceará nos municípios cearenses. Para 

isso, utiliza um painel de dados de 184 municípios do Estado do Ceará, para o período de 

2007 a 2017, totalizando 2024 observações.  

Há vários trabalhos que investigam problemática similar a deste estudo. Por 

exemplo, Ferreira e Bugarin (2007) concluíram que há evidências de um viés nas 

transferências voluntárias no sentido de que eles são parcialmente explicados por uma 

identificação política entre o prefeito do município com os governos estaduais e/ou federal.  
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Pereira e Fernandez (2007) e Ubrig (2010) reportam que as transferências 

voluntárias per capita são politicamente motivadas. Schneider (2012) também encontra 

motivação política nas transferências federais Norte-Americanas para os seus respectivos 

condados. Assim como Ferreira e Bugarin (2005, 2007) encontraram para o Brasil, Schneider 

(2012) verifica que em anos eleitorais os condados recebem maiores transferências donativas 

federais per capita do que em anos sem eleições. 

A principal contribuição do presente trabalho é investigar a existência de 

motivação política na utilização das transferências voluntárias do governo federal e do 

governo estadual que são repassadas aos municípios cearenses. Essa investigação é realizada 

considerando as receitas dos municípios cearenses provenientes das transferências voluntárias 

da União e do Estado do Ceará, correntes e de capital somadas, bem como separadas, ou seja, 

por categoria econômica. 

Além dessa introdução, o presente trabalho possui mais 5 (cinco) seções. Na 

primeira seção, são expostos alguns conceitos relacionados ao presente trabalho. Na segunda 

seção, são apresentados os estudos realizados que estão relacionados ao tema desta pesquisa. 

Na terceira seção, consta a metodologia utilizada, os dados e a fonte desses dados, as 

variáveis e a equação do modelo econométrico. Na quarta seção, são descritos os resultados 

das estimações do modelo econométrico. Por fim, a última seção apresenta as principais 

conclusões deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 RECEITAS MUNICIPAIS 

 

As subseções seguintes possuem informações sobre dois temas relacionados com 

a pesquisa deste trabalho, que são as receitas municipais oriundas das transferências 

voluntárias e da arrecadação de tributos.   

 

2.1 Transferências voluntárias 

 

As transferências intergovernamentais compreendem a entrega de recursos, 

correntes ou de capital de um ente (chamado “transferidor”) a outro (chamado “beneficiário”, 

ou “recebedor”). Podem ser voluntárias; neste caso, destinadas à cooperação, auxílio ou 

assistência, ou decorrentes de determinação constitucional ou legal. (Paludo, 2013 p. 265) 

As transferências intergovernamentais acontecem entre esferas distintas de 

governo, não guardando relação com as operações intraorçamentárias que ocorrem na mesma 

esfera governamental. A principal diferença consiste no seguinte: nas transferências não há 

contraprestação de bens ou serviços, enquanto que nas operações intraorçamentárias essa 

contraprestação é obrigatória. 

Um conceito importante relacionado ao título desta subseção consta no art. 6°, 

§1°, da Lei n° 4.320/1964, que determina que “as cotas de receitas que uma entidade pública 

deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a 

transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber”. 

No item “receita”, a Lei n° 4.320/1964, classifica as transferências financeiras em 

duas categorias econômicas: Correntes e Capital. As transferências correntes atendem a 

despesas para as quais não corresponda contraprestação direta de bens ou serviços, inclusive 

para contribuições e subvenções destinadas a atender a manutenção de outras entidades de 

Direito Público ou Privado. As transferências de capital, por sua vez, destinam-se a 

investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de Direito Público ou Privado 

devem realizar independentemente de contraprestação de bens ou serviços, constituindo-se 

essas transferências em auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de 

Orçamento ou de lei especial anterior.  

Na esfera federal, o acompanhamento da execução e a prestação de contas dos 

instrumentos decorrentes das transferências voluntárias ocorrem no Portal dos Convênios, por 

meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV). À nível 
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estadual, no Estado do Ceará, a formalização das transferências voluntárias ocorre por meio 

do sistema e-Parcerias, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE).  

Na Tabela 1, consta o valor total dos recursos transferidos pela União ao Estado 

do Ceará e aos municípios cearenses, durante os anos de 2015 a 2018, por tipo de 

transferência, bem como o percentual que representa cada tipo de transferência em relação ao 

total repassado. Os valores monetários correntes da Tabela 1 foram atualizados a valores 

constantes de 2018, pelo Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna (IGP-DI), da 

Fundação Getúlio Vargas. 

 

Tabela 1 - Recursos Transferidos pela União para o Estado do Ceará e seus Municípios 

Tipo de 
transferência 

 

Valor transferido / Percentual relativo ao total transferido  

2015 2016 2017 2018 

Constitucionais 
e Royalties 

R$13.172.927.905,79 

72.50% 

R$13.930.732.917,27 

72.09% 

R$13.502.591.281,39 

71.78% 

R$13.323.389.738,05 

70.97% 

Legais, 
Voluntárias e 
Específicas 

R$4.995.861.013,27 

27.50% 

R$5.394.291.280,09 

27.91% 

R$5.308.858.082,32 

28.22% 

R$5.450.021.838,45 

29.03% 

Fonte: Portal da Transparência, Controladoria-Geral da União (elaborada pelo autor). 

 

Da tabela acima, verifica-se ao decorrer dos anos uma diminuição no volume de 

recursos transferidos no tipo de transferência constitucional e royalties, e um aumento no 

volume de recursos para as transferências legais, voluntárias e específicas, considerando o 

valor total de recurso repassado. 

 

2.2 Receitas Tributárias 

 

As receitas tributárias são receitas correntes e são recursos provenientes da 

arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É uma receita privativa das 

entidades investidas do poder de tributar: União, estados, Distrito Federal e municípios. 

Segundo o art. 9°, da Lei n° 4.320/1964:  

 

Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, 
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e 
das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu produto ao custeio de 
atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. 
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O Código Tributário Nacional, em seu art. 3°, define tributo como “toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”. 

A Constituição Federal, no capítulo sobre Sistema Tributário Nacional, na seção I, 

Dos Princípios Gerais, no art. 145, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. 

Nesse mesmo capítulo, na Seção II, Das Limitações do Poder de Tributar, estabelece algumas 

vedações aos entes federados, como por exemplo: exigir ou aumentar tributo sem lei que o 

estabeleça; instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente; entre outras proibições. 

A Constituição Federal estabelece quais os impostos são de competência de cada 

ente da Federação. O art. 156 da Constituição Federal lista os impostos que cabem aos 

Municípios tributar, a saber: 

 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em 
lei complementar. 
 

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) assevera que cada ente da Federação 

deve exercer sua competência tributária constitucional, conforme reza o art. 11 da LRF, in 

verbis: 

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que 
não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

 

Com base nos dados do Sistema de Informações Municipais (SIM), do Tribunal 

de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), geramos um ranking dos 10 (dez) municípios 

cearenses com maior receita tributária e dos 10 (dez) municípios cearenses com menor 

arrecadação tributária, no período de 2007 a 2017, Quadro 1. 
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Quadro 1 - Ranking dos 10 Municípios Cearenses com Menor e Maior Arrecadação Tributária 

10 Menores Arrecadação Tributária 10 Maiores Arrecadação Tributária 

Município Receita Tributária Município Receita Tributária 

Granjeiro R$ 290.810,38 Crato R$ 11.841.157,29 

Pacujá R$ 298.837,44 Iguatu R$ 13.800.777,55 

Potiretama R$ 304.903,07 Juazeiro do Norte R$ 34.235.929,03 

Senador Sá R$ 337.869,47 Aquiraz R$ 34.835.925,13 

Baixio R$ 373.383,46 Eusébio R$ 36.799.249,78 

Alcântaras R$ 379.240,93 Sobral R$ 37.718.788,83 

Ererê R$ 389.497,78 Maracanaú R$ 41.300.660,79 

Tururu R$ 400.452,18 Caucaia R$ 49.392.505,81 

Umari R$ 404.378,48 
São Gonçalo do 
Amarante R$ 66.248.337,14 

Ibaretama R$ 406.539,08 Fortaleza R$ 1.203.695.478,08 
Fonte: Sistema de Informações Municipais, Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE (elaborada pelo 
autor). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 
As subseções abaixo apresentam os resultados de estudos que tinham como 

objetivo investigar a existência de ciclos políticos eleitorais e de motivação política no uso 

das transferências voluntárias. 

 

3.1 Ciclo político-eleitoral e orçamentário 

 

No Brasil, as eleições municipais que elegem prefeitos e vereadores ocorrem em 

anos distintos das eleições federais e estaduais, que elegem presidente, senador, governador, 

deputado estadual e deputado federal. Há um intervalo de dois anos entre essas duas eleições. 

Biderman e Arvante (2005, p. 121), acreditam que os trabalhos de William 

Nordhaus (1975) e Douglas Hibbs (1977) são identificados como os principais pontos de 

partida de dois tipos de modelos sobre ciclos políticos-econômicos, modelo de “ciclos 

eleitorais oportunistas” e modelo de “ciclos partidários”, com perspectivas distintas sobre as 

motivações dos partidos e sobre as preferências dos eleitores.   

O modelo “oportunista” de Nordhaus (1975) tem as seguintes premissas sobre o 

comportamento de governantes e eleitores: o principal objetivo dos partidos no governo é 

manter-se no poder e, em virtude disso, intervêm na economia a fim de maximizar os votos na 

próxima eleição; os resultados eleitorais dependem de forma significativa dos resultados 

econômicos. Dessa forma, os governos podem, mediante suas decisões e instrumentos de 

política pública, gerar, antes das eleições, um maior crescimento produtivo e uma diminuição 

do desemprego a níveis não sustentáveis a médio prazo, ou seja, após as eleições os efeitos 

positivos como crescimento econômico e redução do desemprego podem reduzir e se não 

houver um controle do gasto público, a dívida pública tenderá a aumentar.  Por sua vez, os 

eleitores têm um comportamento eleitoral retrospectivo e míope, pois não percebem que essa 

manobra dos governantes para permanecer no poder é feita às vésperas das eleições a fim de 

maquiar resultados ruins da gestão ao longo dos anos.   

No modelo de “ciclos partidários” de Hibbs (1977), a motivação dos partidos e de 

seus membros não se baseia exclusivamente em alcançar o poder, mas está orientada para a 

obtenção do governo com o objetivo principal de implementar as políticas partidárias 

sustentadas por suas principais bases de apoio eleitoral. Ou seja, não são somente as eleições e 

a lógica de maximização dos votos que motivam os partidos, mas também a ideologia do 

partido.  
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Cossio (2002), na sua pesquisa sobre a caracterização do comportamento fiscal 

dos estados brasileiros e a análise sobre seus determinantes políticos, constatou com 

consistência a existência de ciclos políticos eleitorais. Em anos eleitorais, a despesa primária 

dos estados aumenta em torno de 20% com relação à observada em anos normais. 

Anchieta Júnior (2013) fez um estudo para investigar a caracterização das 

transferências voluntárias do Governo do Estado do Ceará aos seus municípios para 

identificar se o critério predominante no repasse desses recursos é técnico ou político, no 

período de 2005 a 2009. Concluiu que o critério político prevalece na decisão do envio das 

transferências voluntárias do governo estadual para os municípios cearenses. Constatou a 

presença de ciclos políticos na condução da política fiscal estadual, uma vez que o volume das 

transferências repassadas pelo Governo Estadual aumentou vertiginosamente nos períodos 

que antecederam as eleições tanto estaduais, 2006 e 2010, quanto as municipais, 2008. 

Orair, Gouvêa e Leal (2014), em seu trabalho sobre Ciclos Políticos Eleitorais e 

Investimentos das Administrações Públicas no Brasil, concluíram que os resultados mais 

interessantes estão relacionados aos componentes cíclicos bienais e quadrienais nas séries dos 

investimentos dos três entes federados, além das transferências do governo federal, cujas 

trajetórias temporais coincidem com o calendário das eleições. 

Segundo esses autores, a série das transferências apresentou um ciclo bienal que 

indica influências simultâneas e de magnitudes semelhantes dos calendários eleitorais tanto 

dos prefeitos quanto dos governadores e dos presidentes. Sugere-se, assim, que a influência 

das eleições locais sobre a esfera federal de governo se faz de maneira mais visível pelo canal 

do financiamento – isto é, por meio das transferências para investimentos dos governos 

subnacionais – e não pela execução dos investimentos federais propriamente ditos. 

Farias (2018) em seu trabalho que consistiu na análise do efeito eleitoral sobre as 

receitas públicas dos municípios cearenses, concluiu no que concerne às transferências 

voluntárias da União e do Estado do Ceará, que o ano de eleição influencia de forma 

significante e positivamente as referidas receitas, enquanto a reeleição do Prefeito impacta 

negativamente. Constatou que há um aumento das transferências voluntárias no ano de 

eleição, mesmo com a restrição legal prevista no art. 73, inciso VI, alínea “a” da Lei Eleitoral, 

sugerindo que essa vedação é insuficiente para impedir a influência eleitoral sobre as 

transferências voluntárias. 

O Gráfico 1 a seguir apresenta a execução orçamentária dos órgãos do governo do 

Estado do Ceará nos anos de 2007 a 2017, por meio da natureza de despesa 444042, que é 

utilizada para classificar os recursos enviados aos municípios cearenses como auxílios para 
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investimentos. O Gráfico 1 possui a valor do orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual 

(LOA) mais o valor suplementado ao longo do ano (lei + créd.), bem como o valor que foi 

empenhado em cada ano e o percentual de empenho, que é a relação do valor empenhado no 

ano pelo valor da LOA mais crédito suplementar.  

Os valores monetários correntes dessa execução orçamentária foram atualizados a 

valores constantes de 2017, pelo Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna (IGP-DI), da 

Fundação Getúlio Vargas. 

 

Gráfico 1- Execução Orçamentária dos órgãos do Estado do Ceará pela natureza de despesa 
auxílios aos municípios cearenses 

 
Fonte: SIOF Integrado Sistema Orçamentário e Financeiro, Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do 
Ceará - Seplag (elaborada pelo autor).   
 

 
Analisando as informações do Gráfico 1, verifica-se que os maiores volumes de 

recursos empenhados ocorreram nos anos de 2010 e 2014, anos de eleição governamental e 

presidencial. Enquanto que, os menores montantes de recursos empenhados foram nos anos 

2007 e 2015, anos em que não há eleição.  

 
 

3.2 Alinhamento político partidário e as transferências voluntárias 

 

No estudo sobre transferências voluntárias e ciclo político-orçamentário no 

federalismo fiscal brasileiro, Ferreira e Bugarin (2007) concluíram que há evidências de um 
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viés nas transferências voluntárias no sentido de que eles são parcialmente explicados por 

uma identificação política entre o prefeito do município com os governos estaduais e/ou 

federal.  

Além disso, Ferreira e Bugarin (2007) identificaram que os eleitores podem 

decidir racionalmente não reeleger um político administrativamente competente, caso ele não 

seja apoiado pelo governador. Essa escolha ocorre porque os eleitores entendem que o 

adicional de transferências que o candidato de oposição receberá caso seja eleito mais do que 

compensará sua deficiência administrativa. De modo similar, os eleitores podem achar ótimo 

escolher o titular incompetente que pertença ao mesmo partido do governador para manter o 

fluxo mais favorável de transferências provenientes do estado. 

Pereira e Fernandez (2007) analisaram a influência das transferências voluntárias 

na reeleição dos prefeitos e no desenvolvimento dos municípios baianos. Nesse estudo, 

constataram que as transferências voluntárias per capita são politicamente motivadas; que são 

maiores se o prefeito tiver sido eleito com uma maior proporção de votos válidos, se for ano 

de eleição e se o prefeito for do partido ou da coligação do governador e/ou do presidente. 

Com relação ao outro ponto da pesquisa de Pereira e Fernandez (2007) 

relacionado ao desenvolvimento dos municípios, esses autores constataram que as 

transferências voluntárias não apresentaram significância estatística para explicar a variação 

do Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios baianos. Ou seja, apoio 

institucional do governador e do presidente por meio das transferências voluntárias não é 

importante para o desenvolvimento do município.  

Ubrig (2010) estendeu o estudo econométrico de Bugarin e Ferreira (2007) no 

intuito de identificar se as transferências voluntárias entre Estados e Federação aos 

Municípios tem motivação política no Brasil. O trabalho de Ubrig (2010) verificou que as 

transferências voluntárias para os municípios são politicamente motivadas, tanto aquelas 

procedentes do governo Federal como do Estadual.  

 Assim, as transferências voluntárias continuam a ter importância crescente no 

jogo eleitoral ao longo dos anos com base nos três estudos acima apresentados. Ubrig (2010) 

diz que essa importância das transferências voluntárias na estratégia eleitoral fica evidente no 

mecanismo de ciclo fiscal de meio de mandato que as transferências seguem, ao serem 

maiores nos anos pares (anos de eleição municipal, estadual ou federal) do que em anos 

ímpares.  

Dessa forma, em seu trabalho Ubrig (2010) também concluiu que o eventual 

problema de seleção adversa (onde o eleitor pode eleger um candidato incompetente por ser 
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alinhado politicamente com governador ou presidente ao invés de eleger o candidato mais 

competente) pode ocorrer a cada dois anos e de maneira viciosa; que não há diferenciação na 

atuação entre partidos quanto ao uso político nas transferências voluntárias (um partido de 

esquerda, centro ou direita; pequeno, médio ou grande; mais antigo, intermediário ou mais 

recente usará as transferências voluntárias de modo politicamente motivado numa intensidade 

muito parecida); e que o uso político das transferências voluntárias ocorre por todo o país 

independente da região em que se encontram os prefeitos. 

Schneider (2012) em seu trabalho de dissertação analisou a existência de 

motivação política nas transferências federais Norte-Americanas para os seus respectivos 

condados. Nesse estudo, realizou diversos testes econométricos que responderam a essa 

questão e comprovaram que de fato as transferências donativas federais possuem motivações 

políticas. De 1990 até 2008, áreas onde o partido do presidente possuía maiores níveis de 

suporte eleitoral recebiam, em média, maiores parcelas da distribuição de transferências 

donativas federais. 

Outro resultado importante encontrado por Schneider (2012) em sua pesquisa que 

demonstra a relevância do ciclo-político nos EUA, assim como Ferreira e Bugarin (2005, 

2007) encontraram para o Brasil, foi o fato de que em anos eleitorais os condados recebem 

maiores transferências donativas federais per capita do que em anos sem eleições. 

Campos, Castelar e Soares (2018) estudaram os fatores associados à corrupção 

municipal em transferências de recursos da União, e verificaram que os municípios que 

apresentam tendência à corrupção são aqueles que recebem muitas transferências de recursos, 

inclusive Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que possuem um controle social com 

fraca atuação, têm baixo nível de desenvolvimento municipal, mas com alta densidade 

demográfica, e que são vizinhos de municípios com problemas de corrupção. Esses autores 

constataram que os resultados encontrados em seu trabalho estão alinhados com os das 

principais pesquisas cross-country quanto aos fatores associados à corrupção, quais sejam: 

fragilidade institucional, nível de renda e fatores educacionais. 

Além disso, Campos, Castelar e Soares (2018) afirmam que os resultados em 

conjunto mostram que maiores transferências para municípios menos desenvolvidos, com alta 

densidade e localizados em regiões onde a corrupção é comum, estão associadas a maiores 

irregularidades, e, portanto, menor eficiência no uso dos recursos públicos.  
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4 METODOLOGIA 

 

A tipologia da pesquisa pode ser classificada como quantitativa, especialmente 

com a utilização de modelos econométricos. A amostra estudada é constituída por 184 

municípios do Estado do Ceará, para o período de 2007 a 2017, o que corresponde a um total 

de 2024 observações. O período analisado contempla três eleições municipais, ocorridas nos 

anos 2008, 2012 e 2016, e duas eleições governamentais e presidenciais ocorridas nos anos 

2010 e 2014. 

Os dados utilizados neste trabalho foram oriundos de uma ampla pesquisa 

realizada em órgãos públicos estaduais e em endereços eletrônicos de entidades 

governamentais. Os dados referentes às receitas dos municípios cearenses oriundas das 

transferências voluntárias da União e do Estado do Ceará, bem como as receitas tributárias 

dos municípios cearenses foram obtidas por meio de solicitação de informação ao Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).  

As informações de natureza eleitoral (ano de eleição, candidato eleito, se reeleito 

e partido político) foram obtidas no sitio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 

(TRE-CE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Finalmente, as informações referentes às 

características demográficas e sociais foram obtidas no endereço eletrônico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e por meio de solicitação de informação à 

Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação da Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC). 

Para o estudo do uso político das transferências voluntárias concedidas pela União 

e pelo Estado do Ceará aos municípios cearenses foram utilizadas as seguintes variáveis 

dependentes:  

• TUi,t: representa o valor das transferências voluntárias correntes e de capital da 

União para o município i no ano t; 

• TU1i,t: representa o valor das transferências voluntárias correntes da União para o 

município i no ano t; 

• TU2i,t: representa o valor das transferências voluntárias de capital (investimentos) 

da União para o município i no ano t; 

• TEi,t: representa o valor das transferências voluntárias correntes e de capital do 

Estado do Ceará para o município i no ano t; 
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• TE1i,t: representa o valor das transferências voluntárias correntes do Estado do 

Ceará para o município i no ano t; 

• TE2i,t: representa o valor das transferências voluntárias de capital (investimentos) 

do Estado do Ceará para o município i no ano t. 

O modelo possui uma variável explicativa relacionada à receita própria dos 

municípios cearenses, RTi,t, que representa o valor da receita tributária do município i no ano 

t. Essa variável foi incluída como proxy do tamanho e desenvolvimento econômico dos 

municípios. 

Para identificar a existência de ciclo eleitoral foram utilizadas duas variáveis 

explicativas dummies de ano de interesse eleitoral, a saber:  

• EleiçãoMi,t: assume o valor de 1 para o município i no ano t, se este for ano de 

eleição municipal e zero, caso contrário; 

• EleiçãoGi,t: assume o valor de 1 para o município i no ano t, se este for ano de 

eleição governamental e zero, caso contrário. 

Para verificar se o Prefeito é alinhado politicamente com o Presidente ou com o 

Governador, ou seja, se pertencem ao mesmo partido político, foram inseridas no modelo as 

seguintes variáveis dummies explicativas: 

• Presi,t: representa o alinhamento político do Prefeito com o Presidente da 

República,  que assume 1 se houver alinhamento partidário e zero, caso contrário; 

• Govi,t: representa o alinhamento político do Prefeito com o Governador do Estado 

do Ceará, que assume 1 se houver alinhamento partidário e zero, caso contrário. 

Além dessas variáveis explicativas, iremos também utilizar as variáveis 

explicativas abaixo que estão relacionadas às características do Prefeito para identificar a 

existência de oportunismo político eleitoral: 

• Reeli,t: variável binária que assumirá o valor de 1 caso o Prefeito tenha sido 

reeleito em um município i no período t e zero, caso contrário; 

• Suci,t: variável binária que assumirá o valor de 1 caso o Prefeito conseguiu eleger 

seu sucessor (mesmo partido) em um município i no período t e zero, caso 

contrário. 

Por fim, considerando que as características demográficas e sociais dos 

municípios cearenses podem influenciar as variáveis dependentes do modelo, utilizou-se 

algumas variáveis independentes explicativas, a saber: 
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• Urbanoi,t: representa o percentual da população urbana do município i no período 

t; 

• PES15i,t: representa o percentual da população urbana e rural com menos de 15 

anos do município i no ano t; 

• PES65i,t: representa o percentual da população urbana e rural com mais de 65 anos 

do município i no ano t; 

• EnsMédioi,t: representa o percentual de aprovação no ensino médio na rede 

pública estadual do município i no ano t.   

Os valores monetários correntes foram atualizados a preços constantes de 2017. 

Para atualização dos valores monetários foi utilizado o Índice Geral de 

Preços/Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas.  

No Quadro 2, consta o resumo das variáveis acima descritas que foram utilizadas 

no modelo que irá investigar a ocorrência de motivação política na utilização das 

transferências intergovernamentais de convênios da União e do Estado do Ceará aos 

municípios cearenses. 

 

Quadro 2 - Descrição das Variáveis do Modelo 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO TIPO 

TUi,t Receita de transferências voluntárias correntes e de capital 
provenientes da União 

Dependente 

TU1i,t Receita de transferências voluntárias correntes provenientes 
da União 

Dependente 

TU2i,t Receita de transferências voluntárias de capital provenientes 
da União 

Dependente 

TEi,t Receita de transferências voluntárias correntes e de capital 

provenientes do Estado do Ceará 

Dependente 

TE1i,t Receita de transferências voluntárias correntes provenientes 
do Estado do Ceará 

Dependente 

TE2i,t Receita de transferências voluntárias de capital provenientes 
do Estado do Ceará 

Dependente 

RTi,t Receita tributária do município Independente 

EleiçãoMi,t Se ano de eleição municipal Independente 

EleiçãoGi,t Se ano de eleição governamental Independente 

Presi,t Alinhamento político do Prefeito com o Presidente da 
República 

Independente 
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Govi,t Alinhamento político do Prefeito com o Governador do 
Estado do Ceará 

Independente 

Reeli,t Reeleição do Prefeito Independente 

Suci,t Eleição do Sucessor do Prefeito Independente 

Urbanoi,t Percentual da população urbana do município Independente 

PES15i,t Percentual da população urbana e rural municipal com 
menos de 15 anos 

Independente 

PES65i,t Percentual da população urbana e rural municipal com mais 
de 65 anos 

Independente 

EnsMédioi,t Percentual de aprovação no ensino médio na rede pública 
estadual do município 

Independente 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Nesta pesquisa foi utilizado o modelo econométrico de regressão de dados em 

painel, representado pela equação abaixo: 

 

Yi,t = β1 + β2.RTi,t + β3.EleiçãoMi,t + β4.Presi,t + β5.Govi,t + β6.Reeli,t + β7.Suci,t + β8.EleiçãoGi,t + 

β9.Urbanoi,t + β10.PES15i,t + β11.PES65i,t + β12.EnsMédioi,t + µi + εi,t 

i = 1,..., 184; t = 1,...,11 

 

Onde, Yi,t representa as receitas de transferências voluntárias dos municípios 

cearenses analisadas; RTi,t representa as receitas tributárias dos municípios cearenses; 

EleiçãoMi,t representa a variável dummy que assume 1 no caso de ser ano de eleição 

municipal; Presi,t representa a variável dummy que assume 1 no caso do Prefeito for do 

mesmo partido político do Presidente; Govi,t representa a variável dummy que assume 1 no 

caso do Prefeito for do mesmo partido político do Governador do Estado do Ceará; Reeli,t 

representa a variável dummy que assume 1 no caso do Prefeito ter sido reeleito; Suci,t 

representa a variável dummy que assume 1 no caso do sucessor do Prefeito tenha sido eleito; 

EleiçãoGi,t representa a variável dummy que assume 1 no caso de ser ano de eleição 

governamental; Urbanoi,t representa a população urbana municipal; PES15i,t representa a 

população urbana e rural municipal com menos de 15 anos; PES65i,t representa a população 

urbana e rural municipal com mais de 65 anos; EnsMédioi,t representa a taxa de aprovação no 

ensino médio na rede pública estadual em cada município; µi representa os efeitos fixos e o εi,t 

é o termo de erro. β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8, β9, β10, β11 e β12 são os coeficientes a serem 

estimados.                

Segundo Gujarati e Porter (2011), dados em painel são um tipo especial de dados 
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combinados nos quais a mesma unidade em corte transversal (por exemplo, uma família ou 

uma empresa) é pesquisada ao longo do tempo.  Esses autores dizem que várias são as 

vantagens de usar dados em painel: primeiro, eles aumentam consideravelmente o tamanho da 

amostra; em segundo lugar, ao estudarmos observações repetidas de corte transversal, os 

dados em painel são mais adequados para estudar a dinâmica da mudança; e em terceiro, os 

dados em painel permitem estudar modelos comportamentais mais complicados. 

Apesar de suas vantagens substanciais, os dados em painel impõem vários 

problemas de estimação e inferência. Uma vez que esses dados envolvem tanto dimensões 

temporais quanto de corte transversal, os problemas inerentes aos dados de corte transversal 

(por exemplo, heterocedasticidade) e de séries temporais (por exemplo, autocorrelação) 

precisam ser tratados. Há também alguns problemas adicionais, como de correlação cruzada 

de unidades individuais no mesmo ponto no tempo. 

As técnicas de estimação para tratar um ou mais dos problemas supracitados são o 

modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios. No modelo de efeitos fixos, o 

intercepto do modelo de regressão pode diferir entre indivíduos, em reconhecimento ao fato 

de que cada indivíduo, ou unidade de corte transversal, pode ter características especiais 

próprias. Já o modelo de efeitos aleatórios supõe que o intercepto de uma unidade individual 

seja extraído aleatoriamente de uma população muito maior com um valor médio constante. O 

intercepto individual é, então, expresso como um desvio desse valor médio constante. Foi 

aplicado o Teste de Hausman para identificar a melhor técnica a ser utilizada na regressão, a 

saber: efeitos fixos ou efeitos aleatórios. 

Outra estatística de teste utilizada foi o Teste de Pesaran que testa se há 

dependência entre os erros das seções transversais (cross sections) em modelos de dados em 

painel. Caso haja dependência entre os erros das unidades econômicas, será utilizado o 

procedimento de Driscoll e Kraay (1998), que propõem um estimador da matriz de variância e 

covariância robusto a autoregressividade no tempo e no espaço, heterocedasticidade e 

dependência entre os erros dos cross sections. 
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5 RESULTADOS 

 

Esta seção contém os resultados da regressão de dados em painel para todas as 

variáveis dependentes estimadas, bem como das estatísticas de teste utilizadas. 

 

Tabela 2 - Resultados obtidos para as variáveis dependentes transferências voluntárias da 
União e do Estado do Ceará, correntes e de capital, agregadas e separadas, Teste de Hausman 
e Teste de Pesaran. 

 Variáveis Dependentes 

TU TE TU1 TE1 TU2 TE2 

RT -0.0491847 
(0.250) 

0.0028095 
(0.751) 

 

0.0043787 
(0.686) 

 

-0.0238412 
(0.001)*** 

-0.0535633 
(0.254) 

 

0.0266508 
(0.005)*** 

EleiçãoM 873267.6 
(0.079)* 

143346.4 
(0.063)* 

8662.924 
(0.919) 

-40526.58 
(0.234) 

864604.7 
(0.043)** 

183873 
(0.005)*** 

Pres 405673 
(0.103)* 

-202321 
(0.333) 

-80768.38 
(0.440) 

115890.2 
(0.296) 

486441.4 
(0.151) 

-318211.2 
(0.058)* 

Gov -75333.8 
(0.715) 

133401.7 
(0.162) 

-47168.95 
(0.417) 

-36738.35 
(0.493) 

-28164.85 
(0.897) 

170140 
(0.055)** 

Reel 825232.1 
(0.000)*** 

143528 
(0.069)* 

80402.42 
(0.078)* 

94572.36 
(0.002)*** 

744829.7 
(0.000)*** 

48955.64 
(0.436) 

Suc 824142.3 
(0.072)* 

-260680.5 
(0.103)* 

-98603.32 
(0.382) 

-94801.74 
(0.133) 

922745.7 
(0.049)** 

-165878.7 
(0.203) 

EleiçãoG 391016.6 
(0.061)* 

899897.9 
(0.003)*** 

120170.8 
(0.000)*** 

66956.75 
(0.321) 

270845.8 
(0.206) 

832941.2 
(0.003)*** 

Urbano 26199.3 
(0.196) 

-557.4009 
(0.960) 

18410.78 
(0.004)*** 

-6667.173 
(0.316) 

7788.519 
(0.715) 

6109.772 
(0.316) 

PES15 27324.49 
(0.586) 

-40715.91 
(0.050)** 

2449.348 
(0.843) 

-51055.22 
(0.000)*** 

24875.15 
(0.583) 

10339.3 
(0.509) 

PES65 -67619.36 
(0.635) 

-158185.4 
(0.003)*** 

-154104.9 
(0.000)*** 

-150762.3 
(0.000)*** 

86485.55 
(0.485) 

-7423.15 
(0.774) 

EnsMédio -5783.572 
(0.292) 

6096.964 
(0.041)** 

-814.2576 
(0.489) 

1891.14 
(0.246) 

-4969.315 
(0.343) 

4205.824 
(0.078) 

C 1399250 
(0.687) 

2905077 
(0.006)*** 

696626.1 
(0.410) 

3684679 
(0.000)*** 

702624.1 
(0.823) 

-779601.3 
(0.329) 

R² ajustado 0.6426 0.6089 0.4521 0.4816 0.5502 0.5172 

Teste de 
Hausman 

144.99 
(0.0000)*** 

461.61 
(0.0000)*** 

46.19 
(0.0000)*** 

424.96 
(0.0000)*** 

47.30 
(0.0000)*** 

85.07 
(0.0000)*** 

Teste de 
Pesaran 

21.607 
(0.0000)*** 

47.196 
(0.0000)*** 

10.929 
(0.0000)*** 

21.412 
(0.0000)*** 

23.312 
(0.0000)*** 

59.182 
(0.0000)*** 

Fonte: elaborada pelo autor. Nota: P-valores entre parênteses. Níveis de significância *10%, **5% e ***1%. 
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A Tabela 2 contém os resultados das regressões estimadas para as seguintes 

variáveis dependentes: receitas municipais das transferências voluntárias da União correntes e 

de capital somadas (TU), receitas municipais das transferências voluntárias do Estado do 

Ceará correntes e de capital somadas (TE), receitas municipais das transferências voluntárias 

correntes da União (TU1), receitas municipais das transferências voluntárias correntes do 

Estado do Ceará (TE1), receitas municipais das transferências voluntárias de capital da União 

(TU2) e receitas municipais das transferências voluntárias de capital do Estado do Ceará 

(TE2). Além disso, contém os resultados do R² ajustado, do Teste de Hausman e do Teste de 

Pesaran.  

O teste de Hausman indica que o estimador de efeitos fixos é preferível ao de 

efeitos aleatórios em todos os casos. Além disso, o teste de Pesaran rejeita a hipótese nula de 

independência entre as unidades econômicas em todos os casos. Dada a correlação entre os 

erros das diferentes equações (unidades econômicas), utiliza-se o procedimento de Driscoll e 

Kraay (1998) os quais propõem um estimador não paramétrico da matriz de covariância e que 

produz estimativas de erros padrões consistentes e robustos a formas muito gerais de 

heterocedasticidade, dependência espacial e temporal.  

Os coeficientes EleiçãoM (ano de eleição municipal) e EleiçãoG (ano de eleição 

governamental) apresentam influência significante e positiva sobre as transferências 

voluntárias da União (TU), do Estado do Ceará (TE) e de capital do Estado do Ceará (TE2) 

concedidas aos municípios cearenses. Dessa forma, infere-se que em anos de eleição, 

municipal e/ou governamental, os municípios recebem mais recursos de transferências 

voluntárias do governo federal e estadual, o que vai ao encontro da conclusão das pesquisas 

realizadas por Ubrig (2010), Cossio (2012), Anchieta Júnior (2013), Orair, Gouvêa e Leal 

(2014) e Farias (2018) sobre a existência de ciclos políticos eleitorais na utilização dos 

recursos federais e estaduais.  

Com relação as demais regressões, a variável EleiçãoM (ano de eleição 

municipal) teve influencia também significante e positiva sobre a variável dependente receitas 

municipais das transferências voluntárias de capital da União (TU2). Já a variável EleiçãoG 

(ano de eleição governamental) apresentou o mesmo resultado para a variável dependente 

receitas municipais das transferências voluntárias correntes da União (TU1). 

O coeficiente Reel (reeleição do Prefeito) teve impacto significante e positivo 

sobre as todas as variáveis dependentes estimadas (TU, TE, TU1, TE1 e TU2) com exceção 

das receitas municipais das transferências voluntárias de capital do Estado do Ceará (TE2), 

pois não apresentou significância. Esse resultado vai ao encontro do que diz os autores 
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Ferreira e Bugarin (2007) e Ubrig (2010) sobre a escolha enviesa do eleitor em preferir eleger 

novamente um político que não necessariamente é o melhor, mas que receba mais recursos 

federais e estaduais, bem como o modelo “oportunista” de Nordhaus (1975), que diz que os 

gestores públicos usam a máquina pública para permanecer no poder. No entanto, esse 

resultado é contrário ao encontrado pela Farias (2018), onde o coeficiente reeleição do 

Prefeito teve impacto negativo sobre as receitas municipais de transferências voluntárias da 

União e do Estado do Ceará. 

O coeficiente Suc (eleição do sucessor do Prefeito) tem resultado significante e 

positivo sobre as variáveis dependentes TU, receitas municipais das transferências voluntárias 

da União correntes e de capital somadas, e TU2, receitas municipais das transferências 

voluntárias de capital da União. Os resultados desse coeficiente vão ao encontro do modelo de 

“ciclos partidários” de Hibbs (1977), pois além de se manter no poder, o objetivo dos 

membros do partido é continuar implementando a ideologia política partidária. No entanto, 

para a variável dependente TE, receitas municipais das transferências voluntárias do Estado 

do Ceará correntes e de capital somadas, a variável explicativa Suc (eleição do sucessor do 

Prefeito) tem influência significante e negativa sobre essas transferências voluntárias.  

O coeficiente Pres (alinhamento político do Prefeito com o Presidente) tem 

impacto significante e positivo sobre as transferências voluntárias da União repassadas aos 

municípios cearenses, o que implica inferir que se o Prefeito é do mesmo partido do 

Presidente, recebe mais volume de recursos dessas transferências voluntárias. Esse resultado 

também foi encontrado nas pesquisas feitas por Ferreira e Bugarin (2007), Pereira e 

Fernandez (2007), Ubrig (2010) e Schneider (2012). Em contrapartida, essa variável Pres 

(alinhamento político do Prefeito com o Presidente) tem impacto significante, mas negativo 

sobre a variável dependente receitas municipais das transferências voluntárias de capital do 

Estado do Ceará (TE2). Nesse caso, como a variável dependente diz respeito somente às 

transferências voluntárias de capital do governo estadual cearense, o resultado está coerente, 

pois para receber um volume maior de recursos por meios dessas transferências o alinhamento 

político do Prefeito deve ser com o Governador, conforme se verifica no resultado da variável 

Gov (alinhamento político do Prefeito com o Governador) da Tabela 2.      

A variável Gov (alinhamento político do Prefeito com o Governador) tem 

influência significante e positiva somente sobre a variável dependente TE2, receitas 

municipais das transferências voluntárias de capital do Estado do Ceará. Dessa forma, infere-

se que quando o Prefeito é do mesmo partido político do Governador, o município recebe 

mais transferências voluntárias de capital do governo estadual cearense. Acredita-se que esse 
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resultado esteja correto, uma vez que são por meio das despesas de capital que são feitos os 

investimentos pelas prefeituras para construção e/ou reformas de praças, mercados públicos, 

creches, pavimentação de ruas, etc. 

A variável RT (receita tributária dos municípios cearenses) é significante somente 

para as variáveis dependentes TE1 e TE2, receitas municipais de transferências voluntárias do 

Estado do Ceará correntes e de capital, respectivamente. Para as transferências voluntárias 

correntes essa variável tem impacto negativo, ou seja, quanto maior a receita tributária de um 

município, menor o volume de recursos a título de transferências voluntárias correntes do 

governo estadual esse município recebe. Já para as transferências voluntárias de capital essa 

variável possui influência positiva, inferindo-se que quanto maior a capacidade de 

arrecadação de um município, maior o volume de recursos recebidos por meio de 

transferências voluntárias de capital do governo estadual. Dessa forma, pode-se verificar que 

os gestores públicos não estão preocupados com um dos objetivos das transferências 

voluntárias que é diminuir as desigualdades entre regiões. Ressalte-se que essa variável não 

apresentou significância nos modelos estimados para as variáveis dependentes TU, TE, TU1 e 

TU2.   

A variável Urbano (população urbana do município) tem influência significante e 

positiva sobre a variável dependente TU1, receitas municipais das transferências voluntárias 

correntes da União. Com esse resultado infere-se que quanto maior a população urbana de um 

município, maior será o volume de recursos de transferências voluntárias correntes da União 

enviada a esse município. Ressalte-se que a variável Urbano não apresentou significância nas 

estimações realizadas para as demais variáveis dependentes deste estudo, a saber: TU, TE, 

TE1, TU2 e TE2. 

A variável PES15 (população urbana e rural municipal até 15 anos de idade) 

apresenta impacto significante e negativo sobre as receitas de transferências voluntárias dos 

municípios cearenses oriundas do Estado do Ceará, correntes e de capital agregadas (TE), e 

somente as correntes (TE1).  

A variável PES65 (população urbana e rural municipal acima de 65 anos de idade) 

apresenta impacto significante e negativo sobre as receitas municipais de transferências 

voluntárias do Estado do Ceará (TE), de transferências voluntárias correntes da União (TU1) 

e correntes do Estado do Ceará (TE1). 

A partir dos resultados das variáveis demográficas PES15 e PES65, infere-se que 

quanto maior o número de jovens até 15 anos e maior o número de idosos acima de 65 anos 

nos municípios cearenses, menor o volume de recursos transferidos por meio de convênios e 
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instrumentos congêneres pela União e pelo Estado do Ceará. Esses sinais são diferentes do 

esperado, se essas transferências fossem utilizadas para reduzir os problemas sócio 

econômicos em municípios com população mais jovem, com maior necessidade de educação 

e saúde, e mais velha, com maior necessidade de gastos com saúde. Espera-se que essas 

variáveis fossem positivamente correlacionadas com a transferência em análise, pois os 

municípios cuja maior parte da população é bem jovem ou mais velha necessitam de mais 

recursos para despesas de capital, ou seja, despesas com investimentos (construção de 

creches, escolas, hospitais, postos de saúde, praças, abrigo para idosos, etc.), bem como de 

recursos para a manutenção desses equipamentos e espaços públicos. 

A variável social EnsMédio (população aprovada no ensino médio na rede pública 

estadual do município) apresenta impacto significante e positivo sobre as receitas de 

transferências voluntárias dos municípios cearenses efetuadas pelo Estado do Ceará (TE). 

Desse resultado, conclui-se que quanto maior o nível educacional da população de um 

município, maior o volume de recursos recebidos por meio de transferências voluntárias. Ou 

seja, uma população mais instruída pode cobrar mais dos gestores públicos a implementação 

de politicas públicas necessárias ao desenvolvimento do seu município, bem como fazer o 

controle da utilização dos recursos públicos. Para as variáveis dependentes TU, TU1, TE1, 

TU2 e TE2, essa variável não apresentou significância.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo de presente estudo é verificar se há motivação política nas 

transferências voluntárias da União e do Estado do Ceará concedidas aos seus municípios por 

meio de convênios e instrumentos congêneres, considerando ora as receitas correntes e de 

capital juntas, como também separadamente. Para isso, são estimados modelos de dados em 

painel para todos os 184 municípios do Estado do Ceará no período de 2007 a 2017.  

De um modo geral os resultados mostram que em todos os modelos há um ou 

mais coeficientes das variáveis políticas significantes. Os coeficientes relacionados ao 

tamanho econômico, aproximado pela sua receita própria tributária, e as variáveis da estrutura 

social, representadas pela idade da população, mostram-se na maioria dos casos 

insignificantes ou com sinais trocados. Esse é o caso, por exemplo, das variáveis que 

representam uma população mais jovem e os municípios com população acima de 65 anos. 

Esperava-se que as transferências voluntárias fossem positivamente correlacionadas com 

essas variáveis, evidenciando um esforço para atender uma maior necessidade com gastos 

correntes e de capital na área de saúde, urbanismo e educação para essa população. 

Com relação às variáveis ano de eleição municipal e ano de eleição 

governamental, os resultados mostram a existência de ciclo político eleitoral com exceção da 

estimação para a variável dependente transferências voluntárias correntes do Estado do Ceará. 

Para as variáveis dependentes transferências voluntárias de capital da União e do Estado do 

Ceará, os coeficientes das variáveis políticas foram mais significantes do que para as variáveis 

dependentes transferências voluntárias correntes da União e do Estado do Ceará.  

Esses resultados chamam a atenção para a necessidade de novos estudos que 

evidenciem as áreas nas quais estão sendo investidos esses recursos e uma análise que mostre 

os efeitos desses na melhoria de indicadores relacionados às condições sócio-econômicas das 

populações dos municípios. Outra sugestão a partir dos resultados deste trabalho é a 

realização de uma investigação qualitativa para verificar a conclusão dos objetos dos 

convênios e instrumentos congêneres formalizados entre municípios e governo 

federal/estadual, bem como se os recursos das transferências voluntárias estão sendo investido 

de forma adequada, pois pode ser que esses recursos estejam sendo pulverizados em pequenas 

obras para atender ao maior número de municípios possível, a fim de alcançar os objetivos 

políticos partidários e esses recursos nunca são utilizados para fazer obras mais caras e 

importantes, como obras de saneamento básico.     
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