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RESUMO 
 

 

O objetivo desse trabalho é identificar os determinantes de cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) pelos municípios cearenses, analisando dados em 
painel pertinentes ao período de 1998 a 2007, especialmente para indicadores de 
gastos com pessoal e endividamento. De modo peculiar, avalia-se as despesas com 
pessoal sobre três vertentes: metodologia tradicional descrita na LRF; acrescida de 
serviços de terceiros e por último, o método tradicional indexado pela receita 
disponível para gastos com pessoal em substituição à Receita Corrente Líquida 
(RCL), que busca identificar o nível do gasto em decorrência da capacidade de 
pagamento. Inicialmente observa-se que em média os municípios atendem aos 
parâmetros legais, mas considerando-se outros aspectos, constata-se um 
demasiado gasto com pessoal. No tocante ao nível de endividamento verifica-se a 
existência de uma confortável margem de segurança para a maioria dos municípios 
que é questionada a partir da metodologia da LRF. Quanto aos resultados 
econométricos obtidos há indícios de que os recursos transferidos pela União e 
Estado, a reeleição, o alinhamento político-ideológico e a demanda da população 
são fatores relevantes para explicar o comportamento dos gastos com pessoal, nas 
três modelagens avaliadas. No que concerne ao nível de endividamento, além das 
variáveis citadas, há indicativo de que a despesa com pessoal, o nível educacional 
dos prefeitos e a predominância do setor agropecuário na economia local 
pressionam as finanças municipais. Como resultado geral, sugere-se a repactuação 
de um novo federalismo fiscal mediante a desconcentração das receitas da União, 
definição das competências das despesas públicas por entes federados, redesenho 
da estrutura dos programas federais finalísticos e o fortalecimento de políticas 
públicas voltadas aos desafios da heterogeneidade regional, bem como o controle e 
transparência dos gastos públicos. 
 
Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal, Municípios Cearenses; 
Federalismo Fiscal. 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this study is to identify the determinants of compliance with the Fiscal 
Responsibility Law (LRF) for the state of Ceará, analyzing panel data relevant to the 
period from 1998 to 2007, especially for indicators of spending and personal debt. In 
a peculiar way, we evaluate the cost of staff on three areas: the traditional method 
described in the LRF, plus third-party services and finally, the traditional method 
indexed by the revenue available for spending on personnel to replace the Current 
Net Income (RCL) which seeks to identify the level of spending due to the ability to 
pay. Initially it was observed that on average the municipalities meet legal standards, 
but considering other aspects, there is one too shabby staff. Regarding the level of 
debt there is the existence of a comfortable safety margin for most of the 
municipalities that is questioned based on the methodology of the LRF. For the 
econometric results obtained no evidence that the funds transferred by the Federal 
and State, the re-alignment with political and ideological demands of the population 
are important factors to explain the behavior of personnel expenses in the three 
modeling evaluated. Regarding the level of debt, besides the variables mentioned 
above, there is indication that spending on personnel, educational level and 
prevalence of the mayors of the agricultural sector in the local press municipal 
finances. As a result generally suggested that the renegotiation of a new fiscal 
federalism through devolution of the revenues, definition of the public spending by 
federal agencies, redesign the structure of federal programs finalization and 
strengthening of public policies to the challenges of regional heterogeneity and the 
control and transparency of public spending. 
 
Keywords: Law of Fiscal Responsibility, Municipalities of the State of Ceará, Fiscal 
Federalism. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O descontrole fiscal tem sido um dos principais problemas 

macroeconômicos enfrentados pelo país, tendo seus registros na própria formação 

do estado brasileiro, no final do século XIX. Como pode ser observado nas 

atualíssimas palavras de Rui Barbosa: 

 
O lema do novo regime deve ser, pois, fugir dos empréstimos e organizar a 
amortização, não contrair novas dívidas e reservar, ainda que com sacrifício 
nos seus orçamentos, quinhão sério ao resgate (...), o desequilíbrio entre a 
receita e a despesa é a enfermidade crônica da nossa existência nacional1 
(g.n.) 

 

Entretanto, mais recentemente, após um longo período de convivência 

com elevadas taxas inflacionárias que perdurou por toda década de 1980 até a 

estabilização macroeconômica produzida pelo Plano Real em 1993, as autoridades 

econômicas e os especialistas na área passaram a apontar o descontrole das contas 

públicas como o foco principal das pressões inflacionárias existentes e que seria 

necessário o enfrentamento definitivo desse problema. 

 

Como alertado por Giuberti (2004), a estrutura federativa brasileira 

corrobora para a inexistência de controle efetivo do déficit público estadual e 

municipal por parte do governo central. Deste modo, a manutenção de superávits 

fiscais por parte do ente nacional fica comprometida se estados e municípios 

administrarem os recursos públicos sem a devida responsabilidade fiscal. Assim, 

diante da existência crônica de desajustes macroeconômicos no país, 

compreendidos pelo crescente endividamento público, juros elevados, inflação, 

flutuação cambial acentuada e baixa credibilidade do governo, surgiu a necessidade 

imperativa de estabelecer um conjunto de normas que pudesse disciplinar as contas 

públicas no país. 

 

Esse conjunto de novas regras fiscais ficou conhecido como Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), sendo sua edição, através da Lei Complementar n.º 
                                                 
1 Torres, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. P. 217. Transcrição Realizada do Relatório do 
Ministro da Fazenda. Obras Complexas, Vol. XVIII, 1891, Tomo II. Rio de Janeiro: MEC, 1949, p. 185. 



 

 

12

101/00, de 04 de maio de 2000. Ela foi criada tendo seus ditames em vigor para as 

três esferas do governo, motivada pela expectativa da sociedade brasileira em busca 

de maior responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e seu zelo, além 

atender às recomendações de organismos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional – FMI e Banco Mundial. 

 

De modo inovador e diferentemente do preconizado em instituições 

orçamentárias anteriores, a LRF estabeleceu o equilíbrio fiscal em termos do 

equilíbrio das contas primárias, ou seja, de seu resultado primário. Partindo do 

princípio de que o déficit primário é pressionado em maior proporção pelos gastos 

com pessoal que conseqüentemente impulsiona suas dívidas. Disto posto, o pano 

de fundo do referido ditame legal passou a ser a limitação dos gastos com pessoal e 

da dívida consolidada líquida. Mais especificamente, a LRF estipulou o limite de 

gastos com pessoal de 60% da receita corrente líquida tanto para Estados como 

para Municípios e de 50% para a União. Por conseguinte, para conter o 

endividamento, fixou a relação de 1,2 entre a dívida consolidada líquida e a receita 

corrente líquida aos governos locais. 

 

Nesse sentido, passados 9 (nove) anos de vigência da referida lei, é 

importante verificar em que medida esse conjunto de normas está sendo 

efetivamente obedecido pelo poder público e quais seriam aqueles principais 

elementos que por ventura estimularia aos governos, especialmente os municipais, a 

se desviarem dessas metas. 

 

A despeito da importância do tema, a literatura nacional tem sido escassa 

nesse aspecto. Entre os raros trabalhos que discutem essas questões, pode-se citar 

Giuberti (2004), que a partir de estudo com um conjunto de variáveis explicativas 

como LRF, percentual de transferência de receitas dos Estados e União, população 

e um agregado de variáveis políticas tendo como variável dependente o limite de 

gastos com pessoal, no período de 1997 a 2003, conclui que a LRF não afeta o 

comportamento dos gestores públicos no que diz respeito aos gastos com pessoal, 

haja vista que a média dos mesmos encontra-se abaixo do limite. 
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Fiovarante, Pinheiro e Vieira (2006) analisam o impacto da LRF sobre as 

finanças públicas municipais no Brasil entre 1998 e 2004, tendo como variáveis os 

limites da dívida consolidada líquida e a despesa com pessoal. Seus resultados, a 

semelhança de Giuberti (2004), evidenciam que a maioria dos municípios brasileiros 

encontra-se abaixo do limite imposto para gastos com pessoal. Ademais, foi inserida 

na análise uma avaliação do comportamento da dívida consolidada líquida onde se 

obteve os mesmos resultados dos gastos com pessoal. Inobstante ao cumprimento 

legal identificado, sugere-se que haja um “erro de calibragem” na fixação dos limites 

legais, dado que um dos objetivos da LRF era conter o crescimento acelerado dos 

gastos com pessoal e conseqüentemente o déficit público. Mas, o histórico das 

finanças municipais no período avaliado denota que houve certo estímulo ao 

aumento da referida despesa para a maioria dos municípios que apresentavam 

gastos muito inferiores ao teto determinado. 

 

Vale ressaltar a existência de importantes questões ainda não 

devidamente exploradas pela literatura nacional e que são de grande importância 

para o melhor entendimento da gestão fiscal dos governos municipais. Dentre elas 

imagina-se que a gestão possa ser influenciada também por diversos outros 

condicionantes como o nível educacional dos prefeitos; a maior pressão por 

descontrole fiscal quando da necessidade de fornecimento de bens públicos em 

grande escala e a possibilidade de reeleição do prefeito que pode ser um elemento a 

mais para influenciar o aumento dos gastos além dos limites fixados pela lei. Além 

do mais, esse estudo pretende estender o período de análise até 2007, permitindo a 

visualização do comportamento fiscal por praticamente duas gestões após a entrada 

em vigor do dispositivo legal, o que os outros trabalhos não o fizeram. Por fim, será 

analisado o caso do Estado do Ceará, contribuindo assim mais de perto para 

realidade local. 

 

Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é analisar a situação fiscal dos 

municípios cearenses a partir dos limites estabelecidos para controle da despesa 

com pessoal e endividamento, ampliando os estudos prévios existentes, buscando 

identificar os determinantes que influenciam o cumprimento legal, compreendendo o 

período de 1998 a 2007, mediante teste de variáveis de seis grupos diferentes 
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(fiscal, regional, educacional, geográfico, político e sócio-econômico). Com o fito de 

alertar que para regras fiscais, como a LRF, serem bem sucedidas, são necessárias 

mudanças e/ou aprimoramento estrutural tendo por base os fatores que explicam 

seu atendimento. 

 

Para esse fim, o estudo está organizado em seis seções. Além da 

introdução; a segunda seção versará sobre os fundamentos do Estado Moderno e 

da Estrutura Federativa Brasileira. A terceira seção se dedicará a discussão dos 

fundamentos da LRF enquanto que a quarta examinará o comportamento fiscal dos 

Municípios Cearenses no período em estudo. A quinta e sexta seções discutirão a 

metodologia utilizada e os resultados econométricos obtidos, respectivamente. Por 

fim, a última seção trará as considerações finais dessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15

2. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO EM ESTRUTURAS FEDERATIVAS 
 

 

Em tese, o exercício das funções fiscais do Estado, seja a sua 

responsabilidade  alocativa, distributiva e estabilizadora, pode ser realizado por meio 

de três formas de organizações política-administrativa: 

 

a) Plena centralização, correspondente à forma unitária de governo, cujas 

funções fiscais são exercidas exclusivamente pelo governo central; 

 

b) A absoluta descentralização, modelo teórico em que os governos locais 

desempenham as competências fiscais; 

 

c) A forma federativa, que combina competências centralizadas e 

descentralizadas em um modelo cujas responsabilidades fiscais 

encontram-se compartilhadas entre os diferentes níveis de governo e 

suas respectivas unidades federativas. 

 

Silva (2005) destaca que na análise do desenho organizacional mais 

adequando ao desempenho das funções fiscais do Estado, não é conveniente 

pensar em termos de uma dicotomia entre plena centralização versus extrema 

descentralização, mas sim em desenhos federativos com diversidade no grau de 

descentralização. 

 

Na organização governamental federativa, o setor público opera por meio 

de múltiplos centros decisórios, combinando instrumentos operados pelo governo 

central e outros administrados pelos governos subnacionais. O autor acima citado 

comenta que Burdeau (1967) define a organização federal do Estado por dois 

princípios básicos, a saber: autonomia e participação. O primeiro refere-se ao 

princípio mais caro para o federalismo, a autodeterminação conquistada e garantida 

constitucionalmente. O segundo diz respeito à responsabilidade que cabe a cada 

subsistema federativo na gestão macroeconômica do país, responsável pela 
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governança do sistema, remetendo à noção de cooperação entre os entes 

federados. 

 

A autonomia está no centro de qualquer sistema federal, seja por 

questões éticas e políticas, com respeito à liberdade, seja por questões de 

racionalidade econômica. A adoção do federalismo fiscal implica em distribuição de 

competências constitucionais fiscais entre os diferentes níveis de governo, para que 

cada um, de modo autônomo e, na medida de suas competências e capacidade de 

financiamento, possa construir desenhos institucionais próprios capazes de 

disciplinar os procedimentos de contribuição e gestão tributária, transferências 

fiscais e dimensão de despesa. Por isso, a conseqüência prática da autonomia é a 

descentralização do poder no sentido de fortalecimento dos entes subnacionais. 

 

Amaral Filho (2005) destaca a resenha de Tanzi (1995) que identifica na 

Teoria Econômica duas linhas importantes à argumentação em favor da relação 

descentralização e alocação eficiente de recursos: 

 

a) A primeira vincula-se ao Teorema da Descentralização de Oates e tem 

como argumento de defesa, de um lado o fato de nem todos os bens 

públicos terem características espaciais semelhantes e, de outro, o fato 

de os governos locais terem vantagem comparativa superior em 

relação ao governo central, em supri-los. A conseqüência mais direta 

desse teorema é que nem todos os governos e comunidades locais 

estão dispostos a receber um pacote de bens públicos que nada tem a 

ver com suas necessidades e, tampouco com suas maneiras de 

executá-los; 

 

b) A segunda tem como argumento a vantagem oferecida pela 

concorrência entre governos locais e diz que esses estão mais bem 

dotados para identificar as preferências da população, e, assim, 

aqueles que melhor perceberem essas preferências colherão melhores 

benefícios. Nesse caso, supõe-se que a concorrência entre os 
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governos locais engendra um processo virtuoso de eficiência na 

alocação dos recursos. 

 

Os argumentos favoráveis à descentralização da ação pública estão 

baseados em três elementos-chave: i) proximidade da informação - os governos 

estão mais próximos dos produtores e dos consumidores finais de bens e serviços 

públicos (e privados), e por isso são mais bem informados que os governos centrais 

a respeito de suas preferências; ii) a experiência variada e simultânea - a 

diferenciação nas experiências locais pode ajudar a destacar métodos superiores de 

oferta do serviço público e iii) o tamanho, importando que quanto menor o aparelho 

estatal melhor é o resultado em termos de alocação e de eficiência da ação. 

 

Em síntese, o conteúdo do Teorema da Descentralização de Oates afirma 

que há maximização da eficiência econômica da ordenação federativa, sempre que 

for observada perfeita correspondência entre as ações do governo e a preferência 

dos grupos que o financiam. O governo central deve responder pela provisão de 

bens cujo consumo seja uniforme, em termos de preferência e em termos de 

quantidade individual demandada em todo o território federativo. Os governos 

estaduais assumiriam a responsabilidade pela provisão de itens com preferências 

regionais, e os governos locais responderiam pelos bens cujo perfil de demanda seja 

específico de uma localidade. 

 

Inobstante ressalta-se que mesmo de forma descentralizada e autônoma, 

para a boa governabilidade e sustentabilidade do modelo os entes devem agir 

consorte ao princípio da cooperação. O contexto histórico tem evidenciado que a 

relação entre as parte de forma livre e espontânea não conduz à otimização dos 

retornos esperados, ou seja, tem sido necessário que o governo central exerça o 

papel de coordenação das ações fiscais das unidades federadas, para permitir a 

minimização de externalidades fiscais, como por exemplo, as derivadas da geração 

de déficits e da constituição de dívidas pelo setor governo, cujos custos acabam 

socializados pelo conjunto da comunidade fiscal nacional. 
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A literatura especializada recente tem observado com freqüência que o 

principal ponto de conflito fiscal em sistemas políticos federativos reside nas 

divergências entre o esforço de estabilização desenvolvido pelo governo central e o 

modelo de descentralização fiscal existente. Em um ambiente federativo, as dívidas 

provocam conflitos entre as unidades federadas, assim como entre essas últimas e o 

governo central. 

 

Outrossim, as unidades federadas que dispõe de mais condições de 

extrair melhores resultados do exercício de maximização da autonomia que lhe 

compete acabam transferindo para o resto da Federação os resultados negativos do 

seu próprio bem-estar, chegando a se agravar com a instalação de medidas que 

visem maior descentralização fiscal e administrativa para os governos sub nacionais. 

 

Amaral Filho (2008) analisa que a federalização das externalidades 

negativas, fruto da concorrência desordenada entre as unidades federadas, bem 

como dos desequilíbrios estruturais entre essas unidades, tem por efeito uma maior 

agravação dos desequilíbrios estruturais da Federação, o que provoca aumento do 

conflito interestadual, desestabilização macroeconômica e aumento do custo de 

correção dos desequilíbrios estruturais por parte do governo central. 

 

2.1 Federalismo Fiscal Brasileiro – Breve Enfoque Municipalista 
 

A estrutura federativa brasileira é composta por três níveis de governo – o 

central, também conhecido como União; o intermediário, constituído pelos 27 

Estados e o Distrito Federal; e o local, que abrange os mais de cinco mil Municípios 

com status constitucional de unidade da federação. Embora estes estejam mais 

próximos dos contribuintes, toda a riqueza seja gerada e recolhida nos mesmos, são 

considerados os “primos pobres” da federação, uma vez que possuem a menor 

participação no bolo da carga tributária nacional, conforme pode ser observado nos 

gráficos a seguir. 
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Gráfico 1 – Receita tributária por Ente Federativo (% do PIB)    
Fonte: Receita Federal do Brasil (Elaboração Própria) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 2 – Receita Tributária por Ente Federativo (% da Arrecadação)    
Fonte: Receita Federal do Brasil (Elaboração Própria) 

 

Os dados acima evidenciam um elevado distanciamento na capacidade 

de gerar riquezas, bem como a concentração de recursos tributários nas sob a 

responsabilidade da União. Segundo Gobetti (2008), o pequeno desempenho 

municipal está relacionado à limitada competência constitucional que possuem de 

tributar – concentrada em propriedades urbanas, rurais e serviços.  Além de que, na 

prática, a situação fiscal dos municípios é bastante desigual que pode estar 

associada aos diversos índices sócio-econômicos e regionais.  
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A situação das finanças municipais vem sendo objeto de recorrente 

preocupação por parte do governo central, especialistas e estudiosos da matéria, 

principalmente em momentos de crise econômica que afeta a receita de impostos 

federais (IR – Imposto de Renda e IPI – Imposto de Produto Industrializado) e 

estaduais (ICMS – Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços). Uma vez que 

a perda da arrecadação federal e estadual concorre ao menor dinamismo do FPM – 

Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS, principais fontes de recursos 

municipais. 

 

Outrossim, vale destacar que o desempenho e percentual repassado a 

título de FPM é somente a ponta de um iceberg na discussão da pauta federalista 

dos governos subnacionais. Rezende (2005) alerta que o problema das finanças 

municipais tem raízes mais profundas, embora sejam agravadas temporariamente 

pelo fraco desempenho econômico, pois o modelo básico do federalismo fiscal 

brasileiro ainda é o estabelecido pela reforma tributária de 1967, que tinha como 

objetivo a implementação de políticas de modernização da infraestrutura, na 

condução do desenvolvimento econômico necessário à industrialização do país. O 

histórico do período revela que o regime estabelecido pela reforma tributária à época 

mostrou sua eficácia. Entretanto, é necessário que o sistema permita um 

ajustamento que considere a dinâmica econômica, social e demográfica dos entes 

sub nacionais para continuar sendo efetivo em seu propósito. 

 

Entre os principais preceitos estatuídos na Carta Magna de 1988, no que 

concerne ao federalismo no âmbito municipal, constam os seguintes: 

 

a) Permanência da estrutura de arrecadação básica estabelecida em 

1967; 

 

b) Modificação da estrutura de repasse de recursos constitucionais 

intergovernamentais, nos quais os municípios passaram a perceber 

22,5% da arrecadação de IR e IPI a título de FPM, 70% da 

arrecadação do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras referentes 

a Ouro e 50% do Imposto Territorial Rural – ITR; 
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c) Dos estados, um repasse de 25% do ICMS. 

 

No esteio ao inquestionável papel da Constituição Federal - CF de 1988, 

relativo às questões federalistas em favor de estados e municípios, Amaral Filho 

(2008) chama a atenção a um novo processo de recentralização e enfraquecimento 

fiscal-financeiro dos entes sub nacionais, patrocinado por circunstâncias e medidas a 

seguir elencadas: 

 

a) Estrangulamento e dependência financeira dos estados e municípios, 

em decorrência da recessão econômica (dos anos 1990 e início dos 

2000) e das altas taxas de juros, das renegociações das dívidas e do 

comprometimento de uma parte importante da Receita Líquida ao 

pagamento da dívida junto ao Governo Federal, que a exceção dos 

Estados do Amapá e Tocantins, pactuaram contratos com validade fixa 

de 30 anos, envolvendo taxas de comprometimento que vão de 6,79% 

a 15% da referida receita; 

 

b) Criação de novos impostos e contribuições por iniciativa do Governo 

Federal, cujas receitas não são compartilhadas com Estados e 

Municípios, com destaque para a CPMF – Contribuição Provisória 

sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 

Direitos de Natureza Financeira e a COFINS – Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social, devida por pessoas jurídicas. 

 

É importante frisar que as receitas de contribuição da União não são 

repartidas com os entes federados (estados e municípios), sendo utilizadas para o 

custeio dos programas sociais federais e pagamento dos juros da dívida interna. A 

tabela 1, a seguir, ilustra o apontamento do referido autor, posto que nos períodos 

evidenciados as contribuições Cofins, CPMF e Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSSLL juntas se equipararam ao IR. Inobstante a isso, outra medida 

adotada pelo governo central em momentos de crise financeira é a desoneração da 

carga tributária, que historicamente tem sido efetivada sobre o IPI, impactando 

substancialmente a capacidade fisco-financeira de estados e municípios. 
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Tabela 1 - Participação das Principais Receitas da União na Receita Tributária Nacional 
2006 2007 Tributo Federal R$ milhões % PIB % R$ milhões % PIB % 

IR 136,965.20 5.78 17.25 160,358.31 6.17 17.75
IPI 28,223.97 1.19 3.55 32,866.96 1.27 3.64 
Outros Impostos 17,289.00 0.73 2.18 213,919.93 0.8 2.28 
Contribuição p/a Previdência Social 123,520.20 5.21 15.55 140,411.68 5.41 15.54 
Cofins 89,548.35 3.78 11.28 99,163.73 3.82 10.97
CPMF 32,057.93 1.35 4.04 36,319.86 1.4 4.02
CSSLL 7,040.11 1.14 3.41 32,880.15 1.27 3.64
Outras Contribuições 37,258.59 1.58 4.68 44,297.89 1.69 4.9 

Fonte: Receita Federal do Brasil (Elaboração Própria) 
 

No arcabouço da recentralização fisco-financeira do governo central 

brasileiro, vale acrescentar outro aspecto não explorado na literatura que é a criação 

de programas e projetos sociais como políticas públicas com diretrizes pré-

estabelecidas verticalmente, padronizadas e de alcance universalizado, sem a 

devida preocupação com o impacto nas finanças municipais e sem o suficiente 

repasse de contrapartida financeira.  

 

Embora os fundos nacionais (Fundo Nacional de Saúde – FNS e Fundo 

Nacional de Assistência Social – FNAS) repassem recursos aos fundos municipais, 

os mesmos além de serem insuficientes, na maioria das vezes vedam a aplicação 

em pessoal e encargos sociais, por considerar este tipo de despesa uma contra-

partida municipal, onerando os escassos recursos próprios. No caso dos programas 

geridos pelo FNAS, citam-se: o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI, Programa de Apoio à Infância e à Família – PAIF, Programa de Enfrentamento 

à Violência contra as Mulheres, entre outros, que prestam serviços públicos antes 

não disponibilizados, necessitando de quadro de pessoal específico tendo sua 

estrutura mínina fixada nas instruções normativas do mesmo. Há indícios de que os 

repasses financeiros da União como transferências voluntárias também oneram as 

contas municipais, posto que novos equipamentos públicos requerem uma estrutura 

para funcionamento, como é o caso de Cozinhas Comunitárias, Restaurantes 

Populares, Centros de Valorização do Idoso, entre outros. 
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A ilustração hipotética da tabela 2 sugere que o impacto do Programa de 

Saúde da Família – PSF2, cujos recursos financeiros são repassados aos municípios 

através de transferências de recursos da União - fundo a fundo, sobre as finanças 

municipais é negativo e, pode ser superior ao montante percebido a título de 

incentivo financeiro. 

 
Tabela 2 - Impacto Financeiro do PSF em um Município X 
      R$ 1 
( 1 ) Repasse Mensal do FNS         5,400 
( 2 ) Custo Médio Mensal da Equipe        11,871   
Médico          6,000   
Enfermeiro          2,400   
Auxiliar de Enfermagem             430   
Provisão de Férias             245   
Provisão 13 Salário             736   
Encargos Sociais          2,060    
(3 = 1 - 2) Contrapartida Municipal - Mensal / Por equipe      (6,471) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A caracterização da recentralização em debate fica associada à 

contribuição ao enfraquecimento do poder econômico-financeiro municipal com 

recurso próprio, que se torna cada vez mais inviabilizado de promover os 

investimentos essenciais ao desenvolvimento sócio-econômico local, podendo, 

inclusive, ser indicador de pressão ao atendimento das metas de resultado primário 

e gastos com pessoal. Referido estrangulamento favorece com que a maioria dos 

cinco mil municípios fique refém das emendas parlamentares com vistas ao 

financiamento de ações estruturantes. 

 

Aliado às circunstâncias citadas, alguns autores, como Velasco (1997) 

afirma que em países organizados numa federação, cujas decisões de gastos são 

tomadas pela autoridade subnacional, que não possui receita própria suficiente para 

cobrir os gastos que lhe são atribuídos por influencia de grupos de interesse, a 

tendência é a dependência de transferências intergovernamentais e/ou o acúmulo 

sucessivo de déficits fiscais e conseqüentes dívidas. No mesmo sentido, Rezende 

(2001) tem identificado no perfil da descentralização de recursos, relativo 

                                                 
2 Para maior aprofundamento sobre o PSF sugere-se a leitura das Portarias do Gabinete do Ministro 
/ Ministério da Saúde n. 1.329, 1.444, 1.350, 396 e 61, de 12/11/99, 28/12/00, 24/07/02, 04/03/03 e 
29/03/06, respectivamente.  
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desregramento na expansão dos gastos correntes efetuados pelos entes federados, 

especialmente pelos municípios. Sugerindo que, neste caso, os governos locais 

confundiram descentralização com liberdade para gastar, ocasionando um 

estrangulamento financeiro.  
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3. A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
 

 

Em estruturas federativas a ausência de regras fiscais pode ensejar o 

descontrole efetivo dos gastos públicos e do nível de endividamento. Foi justamente 

para suprir a necessidade de regulamentação do art. 163 da CF de 1988 que prevê 

legislação específica para as normas gerais de finanças públicas e, principalmente, 

devido ao contexto histórico nacional e internacional à época, que a Lei 

Complementar n. 101, de 04/05/00, conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal 

fora editada.  

 

É imperioso frisar que esta não foi a primeira regra fiscal com o objetivo 

de inibir a má gestão dos recursos públicos e o desequilíbrio macroeconômico. 

Entretanto, foi a primeira a abranger os três entes da federação e os três poderes, 

focando o planejamento como ferramenta de prevenção de riscos, correção de 

desvios, o equilíbrio fiscal, a transparência, contendo regras e limites do tipo não 

fazer. Nesse contexto, às vezes este instrumento de controle é mal interpretado, 

sendo confundido como um dos fatores determinantes da recentralização alertada. 

 

Consoante Nunes & Nunes (2002), o diagnóstico da situação fiscal 

brasileira no momento da concepção da LRF indicava a presença de déficits 

imoderados e reiterados em todos os níveis de governo, historicamente financiados 

através de inflação, carga tributária elevada, dívida pública e, por último, por receitas 

oriundas das privatizações. A situação de descontrole das finanças de estados e 

municípios chegou a ser de tal ordem que originou uma crise a um tempo fiscal e 

monetária. Os estados alimentavam uma trajetória crescente de despesas 

financiando-se junto aos bancos públicos estaduais, que operavam praticamente 

exercendo o papel de bancos centrais locais autônomos. Por sua vez, a política 

monetária sofria influencias advindas dos recorrentes problemas das referidas 

instituições financeiras, gerando um círculo vicioso que obrigava o Banco Central a 

evitar eventuais insolvências e/ou rolagem da dívida. 
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A renegociação das dívidas estaduais em 1996, objeto do Programa de 

Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados tornou a União credora, interrompendo o 

círculo vicioso, que aliada ao estudo de casos de experiências internacionais 

exitosas, a baixo listadas, foram fonte de inspiração à equipe econômica do governo 

para o desenho da LRF: 

 

• Comunidade Econômica Européia (1992): Tratado de Maastricht 

obedece aos princípios de uma confederação, estabelecendo critérios 

de convergência; há metas e punições em protocolos; admite desvios 

desde que mantida a tendência de ajuste; os estados membros 

conduzem, com relativa independência, suas próprias políticas, que 

devem convergir para os critérios acordados. 

 

• Budget Enforcement Act – EUA (1990): Legislação contempla apenas o 

Governo Federal; cada unidade da Federação possui regras próprias; 

no caso do Governo Federal, o Congresso fixa ex-ante metas de 

superávit e mecanismos de controle dos gastos: sequestration (similar 

ao art. 9 da LRF) e pay as you go (semelhante ao art. 17 da LRF). 

  

• Fiscal Responsibility Act - Nova Zelândia (1994): Parlamento fixa 

critérios de desempenho de forma genérica; transparência se sobrepõe 

à rigidez das regras; executivo tem liberdade para orçar e gastar, 

desde que com amplo e estrito acompanhamento pela sociedade. 

 

Como observado, os princípios adotados pela LRF vieram em sua 

essência da experiência neozelandeza: 

 

• Prevenção de déficits imoderados e reiterados ao equilíbrio entre 

aspirações da sociedade e os recursos que esta coloca à disposição do 

governo; 
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• Limitação da dívida pública a nível prudente, compatível com receita e 

patrimônio público, propiciando margem de segurança para absorção 

dos eventos imprevistos; 

 

• Preservação do patrimônio público em nível adequado para propiciar 

margem de segurança para absorção de eventos imprevistos; 

 

• Adoção de política tributária previsível e estável; 

 

• Transparência na elaboração e divulgação dos documentos 

orçamentários e contábeis, em linguagem simples e objetiva. 

 

Para atingir os objetivos propostos, a LRF possui seis variáveis-chave de 

controle, conforme a seguir discriminadas: 

 

1) Metas fiscais: Correspondem às previsões de receitas, fixação de 

despesas, resultados nominal, primário e montante da dívida para um 

período de três exercícios. O anexo de metas fiscais é uma ferramenta 

de gestão contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO com fins 

de manter o equilíbrio e conduzir a política fiscal. 

 

2) Mecanismo de compensação para renúncia de receita e geração de 

despesas de caráter continuado: Dado a limitação dos recursos 

financeiros, a LRF preconizou aos entes federativos a obrigatoriedade 

da instituição, previsão, efetiva arrecadação de todos os tributos de sua 

competência e estabeleceu critérios para a previsão das receitas. A 

renúncia fiscal – anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 

isenções, alteração de alíquota ou modificação na base de cálculo que 

implique em redução de receita – deve ser autorizada por legislação 

específica e atender a uma das condições: i) demonstração de que a 

renúncia foi considerada na estimativa de receitas da lei orçamentária e 

que não afetará as metas fiscais previstas; ii) estar acompanhada de 

medidas de compensação por meio de aumento de receitas e/ou iii) 
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proveniente da elevação de alíquotas, base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo. 

 

A LRF condicionou à criação ou ampliação de despesas de caráter 

continuado3 a satisfação de três condições: i) apresentar estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

exercícios subseqüentes, com as premissas e metodologia de cálculo utilizada; ii) 

demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, tendo seus impactos financeiros 

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução de despesa e 

iii) apresentar a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 

metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais. 

 

3) Limites para despesa com pessoal, por Poder: Em estruturas 

federativas descentralizadas como o Brasil, em que cada ente e seus 

respectivos poderes têm autonomia para realizar concursos públicos, 

criar cargos, empregos, funções, alterar a estrutura e a remuneração 

de pessoal, entre outros, a ausência de regra fiscal limitadora pode 

ensejar em gastos excessivos capazes de comprometer o equilíbrio 

fiscal e a implementação de políticas públicas que atendam às 

demandas sociais. 

 

É importante frisar que a LRF não foi a primeira regra fiscal a estabelecer 

critérios de limitação e contenção dos Gastos com pessoal. Ao longo dos anos 90 as 

conhecidas Leis Camata I e II (Lei Complementar 82 e Emenda Constitucional 19, 

respectivamente) tiveram um relevante papel no processo de recondução dos gastos 

com pessoal. Em 1995 a temporária Lei Camata I introduziu o conceito de RCL – 

Receita Corrente Líquida e limitou os gastos a 50% para a União e 60% para 

Estados e Municípios. No exercício de 1998 a Lei Camata II estabeleceu critérios 

para recondução aos limites legais e definiu como sanção ao descumprimento a 

suspensão dos repasses de verbas federais ou estaduais a estados e municípios 

que não observassem os referidos limites. 

                                                 
3 São consideradas despesas de caráter continuado as decorrentes de lei, medida provisória ou ato 
administrativo que fixe a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios 
financeiros. 
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A consolidação da cultura do controle dos gastos com pessoal 

preconizada pela LRF ao revogar a Lei Camata II, deve-se da inovação nos 

seguintes aspectos:  

 

i) fixação e repartição do limite por ente, poderes e órgãos;  

 

ii) imposição de limite máximo e prudencial4;  

 

iii) ampliação dos mecanismos de redução, caso ultrapassados os limites; 

 

iv) inserção dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se 

referirem à substituição de servidores e empregados públicos na base 

de cálculo, utilizando a rubrica Outras Despesas de Pessoal;  

 

v) congelamento do percentual de gastos com serviços de terceiros sobre 

a RCL, por três exercícios, no montante executado ao exercício 

anterior à entrada em vigor da LRF;  

 

vi) regras para final de mandato e  

 

vii) previsão de sanções. 

 

4) Limites para estoques da dívida consolidada e da dívida mobiliária: 

Diferentemente da despesa com pessoal a LRF não poderia instituir 

limites para a dívida consolidada, porque, constitucionalmente, essa é 

uma matéria de competência do Senado Federal. Os limites para 

estados e municípios foram instituídos pela Resolução 40 do Senado 

Federal, o qual estabeleceu uma regra transitória de ajuste para um 

período de 15 anos, com redução mínima de 1/15 a cada ano. Os 

limites aos estados e municípios são 2 e 1,2 vezes a RCL, 

respectivamente. 

 

                                                 
4 O limite prudencial corresponde a 95% do limite máximo. 
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5) Regra de ouro: Operações de crédito não devem financiar gastos 

correntes - Esta é uma regra fiscal que diz respeito à proibição do 

banco central financiar o governo. Indicada por Buchanan (1986), a 

regra de ouro é adotada em muitos países como um instrumento de 

controle à geração de déficits públicos e do financiamento dos gastos. 

 

6) Regras para administração financeira e patrimonial: contratação de 

ARO – Operações de Crédito por Antecipação da Receita, concessão 

de garantias e inscrição em restos a pagar. 

 

No debate sobre o poder discricionário e as pressões políticas, Pissarides 

(1980) e Buchanan (1986) explicam que os governos insistem em empreender 

políticas fiscais e monetárias expansionistas visando elevar o nível de emprego, pois 

a política fiscal e a publicidade das obras são utilizadas como instrumento de ação 

política objetivando alcançar índices de popularidade que lhes permita perpetuar-se 

no poder. Neste sentido, vale destacar uma importante ferramenta ao equilíbrio fiscal 

preconizada na LRF que restringem a inscrição em restos a pagar existência de 

disponibilidade financeira. Em tese, nos dois últimos quadrimestres de mandato, os 

gestores públicos, sob pena de responsabilização, somente poderão contrair 

despesas que possam ser pagas no ano ou que tenham disponibilidade de caixa 

para serem quitadas em exercício subseqüente. 

 

A despeito das regras fiscais serem limitadoras do poder discricionário do 

ente público, o controle social e a transparência impõe uma ruptura no modelo 

tradicional da execução dos atos públicos. Nunes & Nunes (2001), ao citar Kopits & 

Craig (1998), mencionam que o sucesso da experiência neozelandesa está, em 

grande parte, associado ao fato de que a sociedade exerce amplo e estrito 

acompanhamento de todas as etapas de gasto. 

 

Com nove anos de idade, tanto a LRF quanto seus impactos nas áreas 

sociais e econômicas tem sido objeto de inúmeros trabalhos científicos, dada a 

relevância da matéria. É oportuno citar que como um código de conduta aos 

administradores governamentais, aliada à Lei de Crimes Fiscais – LCF introduziu 
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uma nova era na gestão dos recursos públicos no Brasil. Inobstante a isso, algumas 

pontuações legais merecem especial atenção, como a limitação de dívida para a 

União, a utilização da RCL – Receita Corrente Líquida como parâmetro de cálculo 

agregado dos limites e a criação de mecanismo de acreditação das informações 

fisco-financeiras encaminhadas pelos entes federados à Secretaria do Tesouro 

Nacional - STN. 
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4. EVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS CEARENSES 
 
 

Visando obter o equilíbrio fiscal das contas públicas, a LRF estabeleceu 

metas para controle dos gastos e endividamento públicos. Para tanto, foram 

estabelecidos limites às despesas com pessoal e dívida consolidada líquida, de 

maneira universal e inflexível, tanto a estados quanto a municípios. Como ponto de 

partida à análise histórica destes dois itens de controle, considera-se relevante a 

visualização da RCL e suas principais fontes de recurso, tendo em vista ser o 

indexador utilizado no cálculo de todos os limites legais. As despesas com pessoal 

serão detalhadas no tópico 4.2, com destaque para inclusão de dois variantes aos 

gastos com pessoal, enquanto que o comportamento do nível de endividamento será 

abordado no 4.3. 

 

Os quadros e tabelas a seguir foram elaborados a partir de informações 

agregadas, da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF e por corte de população, 

segundo os seguintes grupos: 1) população inferior a 20.000 habitantes; 2) 

população entre 20.000 e 50.000 habitantes; 3) população entre 50.000 e 100.000 

habitantes; 4) população superior a 100.000 habitantes. 

 

4.1 Receita Corrente Líquida e Transferências da União e do Estado 
 

Esse tópico demonstrará o comportamento da RCL, das Transferências 

da União e Estados bem como da Receita Tributária a partir de uma amostra de 167 

municípios cearenses, para o período de 1998 a 2007, utilizando informações do 

banco de dados Finanças do Brasil – FINBRA, disponibilizado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN.  

 

O gráfico 3 apresenta a evolução da RCL em corte quanto à origem dos 

recursos como Transferências da União, do Estado, Receitas Tributárias e Outras 

fontes. De uma forma geral, constata-se a completa e isolada dependência dos 

municípios cearenses às transferências da União, que apresentou no período em 

análise praticamente o mesmo percentual representativo com uma média de 
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62,45%, as transferências do Estado apresentaram uma expressiva redução à partir 

do terceiro exercício pós - LRF, enquanto que as outras fontes de receita tornaram-

se mais significantes. 

 

 
Gráfico 3 - Decomposição da RCL, por Origem de Recurso, Municípios Cearenses                   
Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 

 

Os recursos oriundos de Outras fontes são compostos por receitas de 

Contribuições, Patrimoniais, Serviços, Transferências Correntes excluídas as da 

União e do Estado, além das Outras Receitas Correntes. Ao longo da série 

observada elas obtiveram um incremento aproximado de 482%, destacando-se um 

salto entre os exercícios de 2001 e 2002 invertendo a posição representativa entre 

este e as Transferências dos Estados. Sobre este comportamento, sugere-se que o 

reordenamento contábil5 instituído pelo órgão central do Sistema de Contabilidade 

Federal foi determinante no processo de análise histórica das receitas publicas 

municipais, uma vez que os recursos relativos ao FUNDEF - Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério deixaram 

de ser classificados como Transferências do Estado e passaram a compor o grupo 

                                                 
5 A necessidade de padronização contábil visando garantir a correta consolidação das contas 
nacionais exigida pela LRF ensejou na expedição de diversas Portarias pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, com alcance às três esferas de governo. 
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das Transferências Multigovernamentais6, neste trabalho considerado no grupo de 

Outras Fontes.  

 

Com menor representatividade no bolo da receita municipal encontra a 

Receita Tributária, constituída de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tal 

histórico evidencia a simetria entre a capacidade de arrecadação dos municípios do 

Brasil, conforme gráfico II e os cearenses. Inobstante a isso, no exercício de 2002 a 

receita apresenta um incremento de 82% em relação ao anterior, que também pode 

estar associado à reclassificação contábil haja vista que o IRRF – Imposto de Renda 

Retido na Fonte, outrora lançado como Transferência da União fora incorporado às 

Receitas Tributárias. Tal assertiva descredencia a sugestão de que os municípios 

passaram a agir com mais responsabilidade fiscal no tocante à efetiva arrecadação 

das receitas de sua competência7.  

 

 
Gráfico 4 - Decomposição da RCL por Origem de Recurso - RMF                  
Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 

 

O comportamento da receita dos municípios que compõem a Região 

Metropolitana de Fortaleza – RMF, visualizado no GRÁFICO IV, evidencia as 

mesmas tendências dos resultados agregados do Estado. Entretanto, pode-se 

observar menor dependência das Transferências da União que a maioria dos 

                                                 
6 O FUNDEF é um fundo de natureza contábil formado por recursos provenientes das três esferas de 
governo, embora tenha sua instituição estadual (ver Lei Federal 11.490/07). Em 2001 representou 
9,03% da RCL, enquanto que em 2002 importou em 14,78%.  
7 A média histórica do IRRF sobre a RCL em 2001 e 2002 foi de 1,5%. 
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municípios, posto que em média este recurso ao longo da série representou 48,17% 

da RCL. A Receita Tributária apresentou média superior a dos municípios 

brasileiros, tendo uma tendência de crescimento a partir do ano de 2003 que sugere 

a influencia da Lei Federal Complementar 116, de 31/07/2003, que institui e 

consolida a legislação concernente ao ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, uma das principais fontes de recurso tributário municipal, denotando maior 

capacidade de arrecadação dos municípios da RMF. 

 

As transferências do Estado em todo o período também são superiores à 

média agregada. No entanto, diferentemente do GRÁFICO III observa-se que a 

posição na participação da receita total foi invertida com as Outras receitas somente 

a partir do exercício de 2004, que pode ser explicada parcialmente pelo 

desempenho do índice de participação8 dos municípios na distribuição do ICMS – 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos municípios que compõe a 

RMF. Vale registrar que há indícios de que a entrada em vigor do FECOP – Fundo 

Estadual de Combate à Pobreza que contingenciou recursos do ICMS para 

aplicação restrita ao proposto na Lei Complementar Estadual 37, de 23/11/2003, 

tenha afetado negativamente a transferência de recursos estaduais. 

 

A tabela 3 mostra a descendência da participação das Transferências da 

União em todos os grupos de municípios nos períodos analisados; evidenciando que 

quanto menor o município, maior o grau de dependência aos repasses da União. 

 
Tabela 3 - Percentual da RCL Oriunda de Tr. da União (média por ano e por grupo de município) 

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
1998 68.11 62.82 60.58 50.44 63.89 
1999 67.57 64.57 63.62 52.14 64.93 
2000 68.97 65.98 66.61 53.05 66.85 
2001 68.28 66.18 63.49 51.52 66.15 
2002 63.52 61.79 55.02 41.30 60.78 
2003 62.57 57.87 52.74 46.23 58.87 
2004 62.36 59.44 53.99 50.00 59.70 
2005 63.60 60.60 54.69 49.97 60.79 
2006 65.35 59.88 54.64 46.62 61.20 
2007 65.44 60.24 53.26 49.54 61.34 

Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 

                                                 
8 O somatório dos índices de participação no ICMS dos municípios da RMF importou no período de 
2000 a 2007 em 61,45; 61,04; 60,59; 58,63; 57,67; 57,03; 58,77 e 60, 43; respectivamente. 
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As Transferências Estaduais, em conformidade com a tabela 4, possuem 

menor representatividade do que as Transferências da União no total da RCL, mas, 

considera-se um percentual significativo uma vez que sozinha importa em 

aproximadamente 50% das Outras que são formadas por um bloco de recursos. 

Todavia, não apresenta a mesma correlação quanto ao tamanho da população. 

 
Tabela 4 - Percentual da RCL Oriunda de Transferência do Estado (média por ano e por grupo de 
município) 

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
1998 27.28 32.42 30.34 34.21 30.02 
1999 27.66 30.42 26.48 32.33 28.78 
2000 27.11 29.25 26.19 30.28 27.89 
2001 27.76 28.78 28.42 34.06 28.50 
2002 17.12 14.83 15.70 23.87 16.47 
2003 16.60 13.90 16.39 24.03 15.99 
2004 15.38 12.40 15.41 21.91 14.68 
2005 13.68 11.78 14.78 20.12 13.46 
2006 14.22 11.60 13.42 20.14 13.49 
2007 12.35 9.62 11.24 19.89 11.62 

Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 

 

A partir dos dados, fica revelada a completa subordinação dos municípios 

cearenses aos repasses dos recursos oriundos da União e do Estado, sendo o grau 

de dependência inverso ao tamanho da população, no caso dos repasses do ente 

nacional. Caracterizando falta de base de sustentação fiscal a partir das receitas 

próprias, principalmente nos municípios de menor porte. 

 

4.2 Despesa com Pessoal 
 

A despesa com pessoal é considerada a principal rival das outras 

despesas correntes para o posto de maior gasto público; por conseguinte, merece 

atenção especial com vistas a um eficiente controle dos dispêndios e déficit 

governamental. No contexto da necessidade de contenção e acompanhamento do 

referido dispêndio a LRF estabeleceu para estados e municípios o limite do gasto em 

60% da RCL. 

 

A seguir apresenta-se o comportamento municipal frente à disposição do 

limite legal, considerando a significativa heterogeneidade entre eles. Destacam-se, 
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também, outros dois aspectos dos gastos com pessoal, conforme a seguir 

explicitados: 

 

a) O primeiro demonstrativo segue a metodologia estabelecida pela LRF e 

apresenta a Despesa com Pessoal sobre a RCL – DESP_PESS, para o 

período de 1998 a 2007, a partir da base de dados do FINBRA/STN 

com uma amostra de 167 Municípios. 

 

b) O segundo aspecto dos gastos com pessoal a ser avaliado, foi 

calculado para o mesmo período, base de dados e amostra do item “a”. 

No entanto, de maneira mais abrangente, acresce à metodologia 

tradicional da LRF (DESP_PESS) as despesas com Serviços de 

Terceiros. 

 

Ao elaborar a LRF e estabelecer o limite para controle dos gastos com 

pessoal e encargos sociais, o legislador foi cauteloso inserindo um limite percentual 

em relação à RCL para os dispêndios com serviços de terceiros, tendo como 

parâmetro o exercício anterior à vigência da lei até o término do terceiro exercício 

seguinte. Referido apontamento objetivava prever a utilização das despesas com 

serviços de terceiros em substituição aos gastos com pessoal como fuga à restrição 

legal. 

 

As despesas que compõem a variável em análise, doravante denominada 

PESS_TERC, representam a razão entre o gasto com pessoal (DESP_PESS) 

acrescido de serviços de terceiros sobre a RCL. Como serviços de terceiros são 

considerados os elementos a seguir discriminados: 

 

• Para os anos de 1998 a 2001 - Serviços de Terceiros e Encargos; 

 

• Para os exercícios de 2002 a 2007: Serviços de Consultoria, Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Locação de Mão-de-obra, 

Arrendamento Mercantil, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica. 
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O ponto central desta análise é a busca da transparência quanto aos 

gastos reais e totais com pessoal, independentemente de qual grupo de natureza de 

despesa os dispêndios pertençam, demonstrando o histórico do seu 

comprometimento sobre a RCL, posto que não há mais restrição aos serviços de 

terceiros. 

 

O terceiro item a ser avaliado sofre uma mudança quanto ao indexador 

dos gastos, ou seja, a metodologia de cálculo da despesa permanece em 

conformidade com o regulamentado na LRF, mas o indicador de variação aplicado 

será a Receita Disponível para Gastos com Pessoal – RDP em substituição à RCL. 

 

Consideram-se como RDP todas as fontes de receita que podem custear 

gastos com pessoal e encargos sociais. Na construção deste indexador foram 

incluídos os seguintes recursos: 

 

• Receitas Tributárias, Dívida Ativa, Juros e Multas de Mora sobre 

Tributos e Dívida Ativa; 

 

• Fundo de Participação dos Municípios – FPM, Imposto Territorial Rural 

– ITR, Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir, Imposto sobre 

Produtos Industrializados – IPI, Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotores – IPVA; 

 

• FUNDEF no período de 2004 a 2006 e Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB para o exercício de 2007; 

 

• Transferências de recursos do Sistema Único de Saúde a título de 

incentivos financeiros destinados aos programas: Saúde da Família – 

PSF, Atenção Básica – PAB, Saúde Indígena, Atenção à População 

Negra, Saúde Bucal; Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD / 

Vigilância em Saúde – VS. 
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Esta metodologia de cálculo pretende apontar a um panorama mais 

realístico do comprometimento financeiro dos municípios no tocante aos gastos com 

pessoal, visto que um indexador menor, composto exclusivamente por receitas aptas 

ao pagamento desta despesa, obterá resultados maiores. Vale frisar que na 

composição da RCL encontram-se várias fontes de receitas, inclusive convênios 

correntes, transferências da União destinadas à manutenção de programas 

específicos além de outras fontes de recursos que não contemplam o custeio de 

pessoal e encargos sociais. 

 

Devido à indisponibilidade de dados relativos às receitas da saúde que 

compõem a RDP para o período total em análise, os demonstrativos pertinentes ao 

item “c” compreendem somente o período de 2004 a 2007, com uma amostra de 167 

municípios, mediante a inclusão de dados obtidos junto ao Portal da Transparência 

do Governo Federal. 

 

A partir do Gráfico 5 visualiza-se, de maneira agregada e sobre três óticas 

diferenciadas, a evolução percentual e o comprometimento dos gastos com pessoal 

sobre a receita pública. Com exceção de PESS_TERC que reduziu 

aproximadamente 8% no período, as outras variáveis sofreram alteração positiva, 

ampliando a participação dos gastos com pessoal na despesa pública. Ainda no 

tocante a PESS_TERC, observa-se uma atipicidade no exercício de 2000, último 

ano de mandato e primeiro sob os ditames da LRF; mesmo considerando a redução 

desta variável vale observar em 2007 o percentual significativo de 74% sobre a RCL, 

destinados exclusivamente ao custeio de pessoal e serviços de terceiros. 

 

Importante destacar que mesmo abaixo do limite legal houve um 

incremento de aproximadamente 16% na rubrica DESP_PESS no período em 

análise e que em apenas quatro exercícios a variável PESS_RDP acresceu 16,5%. 
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Gráfico 5 - Evolução percentual da DESP_PESS, PESS_TERC e PESS_RDP          
Fonte: FINBRA/STN e Portal da Transparência (Elaboração Própria) 

 

A tabela 5 apresenta a DESP_PESS por secção dos Grupos de 

municípios e revela que a média em cada um deles permaneceu abaixo do 

estabelecido pela LRF. Destacam-se, curiosamente, os Grupos 1 e 3 por 

apresentarem comportamento diferente do esperado, consoante a tabela 3 os 

municípios pertencentes ao primeiro grupo são mais dependentes dos recursos da 

União do que os do terceiro. Contudo, este apresenta maior comprometimento com 

gastos com pessoal. 

 
Tabela 5 - Razão Despesa com Pessoal/RCL (DESP_PESS)(média por ano e por grupo de 
município) 

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
1998 38.84 38.19 44.31 42.24 39.46 
1999 39.52 39.36 40.44 39.76 39.81 
2000 39.21 39.10 37.34 40.85 39.01 
2001 40.48 41.82 40.88 41.98 41.07 
2002 39.04 42.21 42.71 41.02 40.70 
2003 43.31 44.28 46.99 43.10 44.10 
2004 41.85 42.84 46.09 42.38 42.75 
2005 43.38 44.79 46.69 42.57 44.25 
2006 44.51 45.25 48.88 42.36 45.22 
2007 43.73 46.93 49.41 45.88 45.65 

Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 



 

 

41

A tabela 6 ressalta o percentual de municípios, em cada grupo, que em 

algum exercício ultrapassou o limite legal. Como pode ser vislumbrado, o limite 

estabelecido em lei não afeta a média dos municípios, sugerindo que há um erro na 

calibragem do percentual fixado ou na metodologia de cálculo dos gastos com 

pessoal, visto que o objetivo maior desta regra fiscal é a contenção dos gastos 

públicos e a manutenção de equilíbrio fiscal sustentado. 

 
Tabela 6 - Percentual de Municípios com Razão Despesa com Pessoal/RCL (DESP_PESS) acima de 
60%  

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
1998 0.01 0.00 0.10 0.00 0.02 
1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2000 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 
2001 0.04 0.02 0.00 0.00 0.02 
2002 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 
2003 0.01 0.02 0.05 0.00 0.02 
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2005 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
2006 0.04 0.03 0.05 0.00 0.04 
2007 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 

Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 

 

A tabela 7 revela o comportamento agregado dos municípios no tocante 

aos gastos com pessoal acrescidos dos serviços de terceiros. Observa-se que essa 

proposta apresenta média superior ao limite de 60%, em todos os exercícios e 

grupos de municípios, com ênfase aos municípios com maior contingente 

populacional que em 2007 obtiveram média aproximada de 80% da RCL. Nos outros 

grupos identifica-se uma forte tendência à redução. 

 
Tabela 7 - Razão Despesa com Pessoal acrescida de Serv. de Terceiros/RCL (média por ano e por 
grupo de município) 

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
1998 81.82 78.56 85.18 76.89 80.87 
1999 86.25 82.28 80.74 73.24 83.55 
2000 119.49 122.57 131.97 113.37 121.83 
2001 75.18 73.10 76.47 74.21 74.58 
2002 70.46 69.99 71.67 72.34 70.54 
2003 73.99 71.41 74.71 75.55 73.26 
2004 69.15 67.98 71.56 74.70 69.31 
2005 73.71 73.59 74.25 74.67 73.78 
2006 76.12 73.85 74.09 71.35 74.85 
2007 73.30 74.69 74.65 76.70 74.12 

Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 



 

 

42

Enquanto os municípios pertencentes ao Grupo 3 apresentam maior 

comprometimento com DESP_PESS, no tocante à PESS_TERC é o grupo que 

menos ultrapassou o limite. Tal comportamento sugere que esta categoria realiza 

menos contratação de serviços de terceiros do que os outros grupos. 

 
Tabela 8 - Percentual de Municípios com Razão Despesa com Pessoal Acrescida de Serviço de 
Terceiros/RCL acima de 60% 

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
1998 0.94 0.97 0.95 1.00 0.95 
1999 0.99 0.95 0.90 0.88 0.96 
2000 0.99 0.97 0.95 1.00 0.98 
2001 0.98 0.93 0.95 1.00 0.96 
2002 0.90 0.91 0.86 1.00 0.90 
2003 0.99 0.95 0.95 1.00 0.97 
2004 0.88 0.88 0.95 1.00 0.89 
2005 0.94 0.98 0.90 1.00 0.95 
2006 0.94 0.93 0.86 1.00 0.93 
2007 0.95 1.00 0.90 1.00 0.96 

Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 
 

O Grupo 1, que compreende a maior proporção de municípios da amostra 

e o menor contingente populacional é o que tem indicado maior responsabilidade 

fiscal. De acordo com a Tabela 9, este é o único Grupo que está abaixo do limite 

legal para a metodologia que considera como indexador a RDP. 

 
Tabela 9 - Razão Despesa com Pessoal/RDP (PESS_RDP) (média por ano e por grupo de município)                     

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
2004 49.95 55.18 66.57 64.12 54.54 
2005 52.33 58.01 66.90 65.32 56.76 
2006 53.25 59.85 70.73 65.72 58.34 
2007 56.66 68.30 78.13 67.80 63.94 

Fonte: FINBRA/STN e Portal da Transparência (Elaboração Própria) 

 

Ainda relativo ao índice PESS_RDP, mais uma vez evidencia-se o terceiro 

Grupo, tendo em vista que em média 95% de seus componentes (TABELA 10) têm 

comprometimento aproximado de 80% dos seus recursos aptos com o pagamento 

da referida despesa. 

 
Tabela 10 - Percentual de Municípios com Razão Despesa com Pessoal/RDP acima de 60% 

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
2004 0.14 0.33 0.71 0.75 0.31 
2005 0.21 0.40 0.67 0.63 0.35 
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Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
2006 0.21 0.48 0.76 0.75 0.40 
2007 0.40 0.79 0.95 0.88 0.63 

Fonte: FINBRA/STN e Portal da Transparência (Elaboração Própria) 

 

Os dados demonstrados no gráfico e tabelas mostram que a partir da 

metodologia aplicada pela LRF não há gasto excessivo com pessoal. Entretanto, 

quando se aprofunda a análise sobre as duas óticas apresentadas visualiza-se um 

novo panorama fiscal dos municípios: o do comprometimento elevado com estes 

gastos. Disto posto, sugere-se a existência de correlação entre os gastos com 

pessoal e o déficit público. 

 

Apesar do atendimento aos limites legais para gastos com pessoal, vale 

observar que os dispêndios têm aumentado ao longo dos exercícios em percentual 

superior ao crescimento da RCL, conforme Tabela 11. Enquanto que no período 

anterior à LRF o gasto cresceu menos que a RCL, nas duas gestões subseqüentes 

a sua entrada em vigor o comportamento identificado fora inverso, ou seja, enquanto 

a RCL cresceu 47,89% a despesa com pessoal 64,38%.  Alerta-se, portanto, que 

esta tendência poderá afetar a capacidade fisco-financeira municipal ao longo dos 

exercícios. 

 
Tabela 11 - Comportamento da Receita Corrente Líquida e Despesa com Pessoal - R$ 1.000 

Gestão Ano RCL DESP_PESS % DESP_PESS / 
RCL 

1998 3,078,281 1,214,690 39.46 
1999 3,537,924 1,408,447 39.81 
2000 3,927,712 1,532,200 39.01 

Antes da LRF 

Variação 27.59 26.14 (1.14) 
     

2001 4,188,820 1,720,348 41.07 
2002 4,682,618 1,905,826 40.70 
2003 4,711,339 2,077,701 44.10 
2004 4,968,735 2,124,134 42.75 

1ª Gestão pós LRF 

Variação 18.62 23.47 4.09 
     

2005 5,351,416 2,368,001 44.25 
2006 5,838,104 2,639,991 45.22 
2007 6,194,728 2,827,893 45.65 

2ª Gestão pós LRF 

Variação 15.76 19.42 3.16 
     

2001 - 2007 Variação 47.89 64.38 15.69 
Nota: Valores constantes de 2007 - IPCA centrado 
Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 
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Os dados demonstrados no gráfico e tabelas mostram que a partir da 

metodologia aplicada pela LRF não há gasto excessivo com pessoal. Entretanto, 

quando se aprofunda a análise sobre as duas óticas apresentadas visualiza-se um 

novo panorama fiscal dos municípios: o do comprometimento elevado com estes 

gastos. Disto posto, sugere-se a existência de correlação entre os gastos com 

pessoal e o déficit público. 

 

4.3 Dívida Consolidada Líquida 
 

Nessa seção será feita a análise do grau de endividamento dos 

Municípios Cearenses, a partir do indicador Dívida Consolidada Líquida - DCL sobre 

a RCL – INDIC_ENDIV. A amostra na qual a análise proposta fundamenta-se 

compreende os exercícios de 2000 a 2007, contendo um total de 165 observações a 

cada ano. 

 

Apesar da Resolução Nº 20, de 7/11/2003, do Senado Federal, ter 

alongado o prazo para adequação e cumprimento do limite de endividamento para o 

mês de maio de 2005, considera-se relevante a análise da série histórica desde a 

promulgação da LRF com vistas à completa visualização da evolução da dívida dos 

municípios cearenses em períodos e gestões administrativas divergentes, inclusive 

buscando denotar a tendência da mesma. 

 

À luz do parâmetro de controle e avaliação de endividamento, definido no 

preceito legal de 1,2 vezes sobre o total da RCL, o histórico dos municípios 

cearenses apresentado no Gráfico 6 evidencia uma situação de excelência fiscal, 

visto que em toda a extensão da série a média máxima alcançada pelo 

INDIC_ENDIV foi de 0,13 em 2001. 

 

Outrossim, observa-se um incremento no grau de endividamento no 

período de 2000 a 2003, de aproximadamente 140% e uma redução de 33% no 

exercício seguinte, último ano de mandado e primeiro completo sobre os ditames da 

LRF. Por sua vez, outra análise dos indicadores e períodos, revela uma tendência de 

crescimento da dívida nos primeiros anos de mandato em relação ao último ano de 
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gestões anteriores, comportamento observado entre 2000 e 2001, 2004 e 2005 

assim como em 2005 e 2007 (penúltimo ano de gestão político-administrativa). Tal 

evidência pressupõe uma preocupação com a limitação e apresentação da dívida ao 

final de mandato, apesar do pleno atendimento legal, apontando indícios de práticas 

contábeis criativas9. 

 

 
Gráfico 6- Grau de Endividamento Municipal 
Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 

  

A partir dos dados estratificados na tabela 12, nota-se que 25,54% dos 

municípios possuem INDIC_ENDIV negativo, ou seja, são credores e indicam dispor 

de liquidez total, além de impulsionarem negativamente, em média, 25% do grau de 

endividamento agregado. A maior fatia deles encontra-se na faixa até 0,2 

representando 61,25% do endividamento total. Outros 22,28% têm um percentual de 

endividamento maior, mas ainda assim estão na metade do limite legal. Acima de 

0,6 encontra-se isoladamente apenas um município com 4,35% do endividamento 

total. 

 
Tabela 12 - Resumo Agregado do Indicador de Endividamento – 2007 

INDIC_ENDIV Frequência Relativa Participação Média no 
Endividamento Total 

Negativa 25.54% -25.06% 
Menor que 0,2 51.63% 61.25% 
Entre 0,2 e 0,6 22.28% 59.47% 
Entre 0,6 e 1,2 0.54% 4.35% 

Fonte: STN / FINBRA (Elaboração Própria). 

                                                 
9 Entende-se por Contabilidade Criativa ou Contabilidade Fraudulenta quando há manipulação de 
resultados e das demonstrações contábeis. 
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Por Grupo de municípios, identifica-se que os contidos na terceira faixa 

possuem maior grau de endividamento, enquanto que os pertencentes ao quarto 

foram os únicos a reduzirem esse indicador. 

 
Tabela 13 - Razão Dívida Consolidada Líquida / RCL (média por ano e por grupo de município)                                

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Média 
2000 0.05 0.05 0.07 0.12 0.05 
2001 0.16 0.08 0.17 0.10 0.13 
2002 0.14 0.07 0.11 0.10 0.11 
2003 0.14 0.09 0.19 0.06 0.12 
2004 0.13 0.06 0.10 0.09 0.09 
2005 0.14 0.11 0.15 0.09 0.12 
2006 0.11 0.12 0.15 0.08 0.12 
2007 0.09 0.09 0.12 0.09 0.09 

MÉDIA 0.12 0.08 0.13 0.09 0.11 
Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 

 

O comparativo entre o grau de endividamento e a dependência de 

recursos da União, não apresentou uma uniformidade, visto que o Grupo em média 

mais dependente é o segundo maior endividado e o mais endividado é o segundo 

menos dependente destes repasses. 

 
Tabela 14 - Transferências da União (TR_UNIÃO) e Indicadores de Endividamento dos Municípios 
Cearenses (INDIC_ENDIV) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 ANO A B A B A B A B 
2000 68.97 0.05 65.98 0.05 66.61 0.07 53.05 0.12 
2001 68.28 0.16 66.18 0.08 63.49 0.17 51.52 0.10 
2002 63.52 0.14 61.79 0.07 55.02 0.11 41.30 0.10 
2003 62.57 0.14 57.87 0.09 52.74 0.19 46.23 0.06 
2004 62.36 0.13 59.44 0.06 53.99 0.10 50.00 0.09 
2005 63.60 0.14 60.60 0.11 54.69 0.15 49.97 0.09 
2006 65.35 0.11 59.88 0.12 54.64 0.15 46.62 0.08 
2007 65.44 0.09 60.24 0.09 53.26 0.12 49.54 0.09 

Média 65.01 0.12 61.50 0.08 56.80 0.13 48.53 0.09
B/A 0.002 0.001 0.002 0.002 

Nota: Legenda: A - Transferências da União; B - Índice de Endividamento  
Fonte: FINBRA/STN (Elaboração Própria) 

 

A partir dos resultados evidenciados acima, ou seja, de confortável 

situação fiscal quanto ao nível de endividamento dos municípios cearenses, 

acredita-se ser importante buscar maior entendimento quanto a sua composição e 

situação. Por conseguinte, torna-se necessário identificar que, em conformidade com 
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a Resolução 40 do Senado Federal, a DCL é obtida tendo por base de cálculo a 

Dívida Consolidada – DC com deduções da disponibilidade de caixa, aplicações e 

demais haveres financeiros. 

 

Na tabela 15 a seguir apresentada, pode-se visualizar que a DC 

aumentou nos últimos anos aproximadamente 49% além de representar 2,7 vezes o 

montante da DCL. No entanto, sua interferência nas finanças públicas municipais é 

amenizada em decorrência do cálculo do nível de endividamento. Inobstante a isso, 

é importante registrar que a metodologia aplicável, consolidada os órgãos da gestão 

municipal inserindo todas as fontes de recursos, como as Transferências Voluntárias 

(convênios), Transferências Fundo da Fundo (destinadas a programas sociais), 

FUNDEB e outras com vinculações específicas e que, na prática, não são hábeis à 

quitação e promoção de liquidez real à DC, ou seja, o conceito adotado representa 

um indicador muito otimista da sua capacidade de pagamento a longo prazo. 

 
Tabela 15 - Comparativo entre a Dívida Consolidada e a Dívida Consolidada Líquida dos Municípios 
Cearenses – R$ 1.000 
PERÍODO DC ∆ % 

ANNUAL ∆ % ENTRE GESTÕES DCL ∆ % ANNUAL

2000       619,132  - -       528,312  - 
      

2001       497,357  -19.67       318,814  -39.65 
2002       486,386  -2.21       202,479  -36.49 
2003       543,850  11.81       248,730  22.84 
2004       474,563  -12.74

-4.58 

      209,705  -15.69
      

2005       548,529  15.59         94,839  -54.78 
2006       704,579  28.45       119.521 642.92 
2007       920,867  30.70

94.05 
      424,487  -39.75

Variação 2000 – 2007 48.74  -  -19.65
Nota: Valores constantes de 2007 - IPCA centrado 
Fonte: STN / FINBRA (Elaboração Própria). 

 

Nunes (1998) cita que muitas dívidas potenciais não têm impacto sobre o 

orçamento corrente, que abrange um exercício, tornando-se fácil abrir janelas e 

“empenhar” despesas para o futuro. Em outras palavras, o orçamento não incorpora 

nenhuma medida de risco para dívidas contraídas hoje, mas que só deverão ser 

pagas em outros exercícios. 
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A exemplo da citação acima se encontra a situação das obrigações legais 

e tributárias que são constituídas praticamente por débitos pertinentes a Encargos 

Sociais – INSS e PASEP – Programa de Formação do Servidor Público, que 

representam, conforme tabela abaixo, 32,49% da Dívida Consolidada, tendo 

crescido em sete anos aproximadamente 596%. 

 
Tabela 16 - Composição da Dívida Consolidada - DC dos Municípios Cearenses - R$ 1.000 

PERÍODO 
OBRIGAÇÕES 

LEGAIS E 
TRIBUTÁRIAS 

% DC ∆ % ENTRE 
GESTÕES 

OUTRAS 
EXIGIBILIDADES LP % DC 

2000             43,001.00  6.95 -           576,130.89  93.05
      

2001             75,081.00  15.10           422,276.10  84.90
2002           105,471.00  21.68           380,915.01  78.32
2003           125,023.00  22.99           418,827.43  77.01
2004           184,852.00  38.95

146.20 

          289,710.93  61.05
      

2005           219,301.00  39.98           329,228.43  60.02
2006           305,645.00  43.38           398,934.25  56.62
2007           299,144.00  32.49

36.41 
         621,723.00  67.51

Incremento Acumulado no período 595.67   7.91
Nota: Valores constantes de 2007 - IPCA centrado 
Fonte: STN / FINBRA (Elaboração Própria). 

 

Embora o montante registrado na rubrica Outras Exigibilidades de Longo 

Prazo seja significativo, há indícios de classificação contábil incorreta posto que a 

maioria dos municípios que apresenta valores nesta conta não apresenta nas 

Obrigações Legais e Tributárias. Referida assertiva pode encontrar amparo no 

quantitativo de municípios que aderiram ao parcelamento especial promovido pelo 

INSS / RFB – Receita Federal do Brasil nos últimos anos: em 2001, 2005 e até 

outubro/2009 foram 184 (cento e oitenta e quatro), 84 (oitenta e quatro) e 145 (cento 

e quarenta e cinco) adesões, respectivamente. 

 

Neste tópico pode ser observado, à luz da LRF e da Resolução 40, uma 

situação fiscal equilibrada, inclusive com margem de segurança para aumento do 

índice de endividamento municipal. Entretanto, a partir dos dados complementares 

apresentados, há indícios de estrangulamento que poderá ocasionar graves 

implicações ao fluxo dos caixas municipais num futuro próximo. Nunes (1998) reflete 

que o equilíbrio das contas públicas, planejado para ocorrer com uma dada despesa, 

é surpreendido por gastos não previstos, que não passaram no Orçamento, e que 
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possuem um efeito multiplicador, pois são financiados pela dívida e sobre a qual 

incidem encargos. 
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5. BASE DE DADOS E METODOLOGIA 
 
 

A descrição da base de dados utilizada na pesquisa assim como do 

modelo econométrico aplicado com fins de atender os objetivos propostos estão 

explicitados nos tópicos 5.1 e 5.2, respectivamente. 

 

5.1 Base de Dados 
 

Com vistas à identificação dos fatores determinantes ao cumprimento dos 

preceitos estabelecidos na LRF pelos municípios cearenses e, objetivando 

apresentar uma análise ampla dos condicionantes que influenciam a gestão fiscal, 

foram testadas diversas variáveis obtidas em conformidade com a Tabela 17: 

 
Tabela 17 - Quadro Resumo das Variáveis Explicativas Testadas 

Variável Descrição Fonte 
TR_UNIÃO Proporção de receitas oriundas da União sobre a RCL FINBRA / STN 
TR_ESTADO Proporção de receitas oriundas do Estado sobre a RCL FINBRA / STN 
REGR_FISC Dummy para LRF e LCF LRF 
DESP_PESS Proporção dos gastos com pessoal sobre a RCL FINBRA / STN 
POP Proporção da população municipal sobre o total do Estado IBGE 
D_FORT Distância de Fortaleza em km IPECE 
EDUC Dummy para grau de escolaridade dos prefeitos IBGE 
GENERO Dummy para gênero do prefeito TER 

RMF Dummy para municípios pertencentes à Região Metropolitana de 
Fortaleza IPECE 

REELEIÇÃO Dummy para prefeito reeleito TER 
ALIADO Dummy para prefeito aliado político do governador TER 
ESQUERDA Dummy para partidos de esquerda10 TER 
VT_VÁLID Proporção dos votos válidos na eleição de prefeito TRE 
APROV Proporção dos votos do prefeito eleito TRE 
APO_PENS Proporção da população municipal aposentada e pensionista DATAPREV 
PIB_AGR Proporção da atividade econômica agricultura no PIB municipal IBGE 
PIB_IND Proporção da área econômica industrial no PIB municipal IBGE 
PIB_SERV Proporção da área econômica serviços no PIB municipal IBGE 

Fonte: 

 

                                                 
10 Partidos políticos considerados com ideologia esquerdista: PDT, PC do B, PT, PPS, PSB e PT do 
B. 
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A Tabela 18 apresenta um panorama estatístico geral da amostra utilizada 

na pesquisa: 

 
Tabela 18 - Estatística Descritiva dos Dados 

Variável* Máximo Mínimo Média Desvio Padão 
DESP_PESS 93.16 14.93 42.88 8.60 
PESS_TERC 281.59 35.17 79.32 21.1 
PESS_RDP 113.82 0 58.30 12.81 
INDIC_ENDIV 1.48 0.47 0.11 0.18 
TR_UNIÃO 98.28 21.27 59.36 1.61 
TR_ESTADO 62.58 5.24 17.15 9.76 
REGR_FISC 1 0 0.7 0.46 
RMF 1 0 0.08 0.27 
D_FORT 558.4 0 264.63 147.65 
POP 0.31 0 0.01 0.02 
EDUC 1 0 0.47 0.50 
GÊNERO 1 0 0.87 0.34 
REELEIÇÃO 1 0 0.36 0.48 
ALIADO 1 0 0.60 0.49 
ESQUERDA 1 0 0.17 0.38 
VT_VALID 87305 0 158.41 2400. 
APROV 3.84 0 0.57 0.19 
APOS_PENS 30.94 0 0.20 0.89 
PIB_AGR 2.21 0 0.20 0.23 
PIB_IND 2.06 0 0.15 0.25 
PIB_COM 16.62 0 1.76 1.87 

Nota: * Total de observações para cada variável: 1320 (para período 2000 a 2007), 1670 (período 
1998 a 2007) e 668 (período 2004 a 2007). 
Fonte: Pesquisa de Dados - IBGE, TRE, IPECE, FINBRA/STN, DATAPREV (Elaboração Própria)  

 
5.2 Modelo Econométrico 

 

Para identificar os determinantes que influenciam o cumprimento da LRF 

sobre as finanças públicas dos municípios cearenses, foram geradas regressões 

para explicar os determinantes da Despesa com Pessoal sobre a RCL 

(DESP_PESS), Despesa com Pessoal acrescida dos Serviços de Terceiros 

(PESS_TERC), Despesa com Pessoal sobre a RDP (PESS_RDP) e o Índice de 

Endividamento (INDIC_ENDIV). Os modelos econométricos estão dispostos com 

dados em painel não balanceado devido a impossibilidade de obtenção de 

informações para todos os municípios ao longo do período aqui analisado. 
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No que concerne a análise da despesa com pessoal (DESP_PESS, 

PESS_TERC e PESS_RDP) os três modelos foram estimados em forma logarítmica, 

visando garantir sua linearidade e permitir melhor análise em termos de elasticidade, 

ou seja, os coeficientes estimados representam as elasticidades da variável 

dependente em relação a cada uma das variáveis explicativas, isto é, a variação 

percentual de Y corresponde a dada variação percentual em cada X. Ademais a 

interpretação das variáveis binárias presentes nos três modelos para gastos com 

pessoal utilizou o artifício de Halvorsen e Palmquist11, citado em Gujarati (2006).  

 

Os modelos pertinentes ao Índice de Endividamento (INDIC_ENDIV) não 

dispuseram da mesma metodologia devido à existência de variáveis dependentes 

negativas, ou seja, que apresentaram liquidez total no período em análise, 

impedindo o cálculo do logaritmo. Diferentes versões foram testadas, estando as 

formas finais estimadas descritas a seguir: 
 

Modelo A – Avaliação dos Gastos com Pessoal sobre a RCL  

LnDESP_PESSit = β1 LnTR_UNIÃOit + β2 LnTR_ESTADOit + β3 REGR_FISCit + β4 

REELEIÇÃOit + β5 ALIADOit + β6 POPit +  Ci + εit 

Em que, i = 1, 2, ..., 167 e t = 1998, 1999, ..., 2007. 

 
Modelo B – Avaliação dos Gastos com Pessoal acrescido de Serviços de Terceiros 
sobre a RCL 

LnPESS_TERCit = β1 LnTR_UNIÃOit + β2 LnTR_ESTADOit + β3 REGR_FISCit + β4 

REELEIÇÃOit + β5 ALIADOit + β6 POPit + Ci + εit 

Em que, i = 1, 2, ..., 167 e t = 1998, 1999, ..., 2007. 

 
Modelo C – Avaliação dos Gastos com Pessoal sobre RDP 

LnPESS_RDPit = β1 LnTR_UNIÃOit + β2 LnTR_ESTADOit + β3 REELEIÇÃOit +  β4 

ALIADOit + β5 POPit + Ci + εit 

                                                 
11 Em modelos do tipo lnYi = β1 + β2Di, onde D é uma variável binária, a variação relativa de Y (isto é, 
sua semi-elasticidade) em relação ao regressor binário que assume valores de 0 ou 1 pode ser obtida 
por (antilogaritmo do β2 estimado) menos 1 vezes 100, isto é, por (e β2

 – 1) x 100. Cuja demonstração 
pode ser escrita como lnYi  = β1 + ln(e β2Di). Quando D = 0, e  β2Di = 1, e quando D = 1, e β2Di  = eβ2 . Ao 
passar do estado 0 para 1, lnYi varia de (e β2

 – 1). Mas uma variação no logaritmo de uma variável é 
uma variação relativa, que após ser multiplicada por 100 se torna uma variação percentual. 
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Em que i = 1, 2, ..., 167 e t = 2004, 2005, ..., 2007. 

 
Modelos D1 a D4 – Avaliação do Nível de Endividamento  

INDIC_ENDIVit = β1 TR_UNIÃOit + β2 TR_ESTADOit + β3 DESP_PESSit +  β4 

REELEIÇÃOit + β5 EDUCit  + Ci + εit 

INDIC_ENDIVit = β1 TR_UNIÃOit + β2 TR_ESTADOit + β3 DESP_PESSit +   β4 

REELEIÇÃOit  + Ci + εit 

INDIC_ENDIVit = β1 TR_UNIÃOit + β2 TR_ESTADOit + β3 REELEIÇÃOit +  β4 

ALIADOit + β5 POPit + Ci + εit 

INDIC_ENDIVit = β1 TR_UNIÃOit + β2 TR_ESTADOit + β3 EDUCit +  β4 PIB_AGRit + Ci 

+ εit 

Em que, i = 1, 2, ..., 165 e t = 2000, 2001, ..., 2007. 

 

onde, εit é o erro idiossincrático, que pode ser entendido como os fatores não 

observados havendo possibilidade de mudar ao longo do tempo e, além disso, 

podem afetar a variável dependente  ηit =  Ci + εit  é chamado de erro de composição. 

 

O termo Ci, em cada equação é responsável por captar os fatores não 

observados, que são constantes no decorrer do tempo, porém que afetam o 

regressando, pois podem variar de um município para outro. Podendo assim ser 

entendido como a heterogeneidade não observada do município. Devido à 

existência desses efeitos não observados, os modelos com dados em painel podem 

ser estimados por mais de um método, dependendo se há ou não correlação entre o 

efeito não observado e os regressores do modelo em questão. Caso não haja tal 

correlação, o método de efeitos aleatórios se torna mais atraente, porém se houver 

correlação entre o termo Ci e as explicativas, ele deve ser removido antes da 

estimação, podendo ser usado o estimador de efeitos fixos. 

 

A decisão entre qual método usar pode vir de como os Ci são entendidos, 

como resultados de uma variável aleatória ou como parâmetros que devem ser 

estimados para cada observação i. Para o segundo caso, usam-se efeitos fixos, 

onde se permite um intercepto diferente para cada observação. 
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Neste trabalho, em virtude de resultados do teste de especificação de 

Hausman12, escolheram-se modelos de efeitos fixos. O estimador de efeitos fixos 

consiste em eliminar a heterogeneidade não observada, Ci, fazendo uma 

transformação interna nos dados. Primeiro calcula-se a média das variáveis no 

tempo, depois subtrai a média nas variáveis originais, gerando dados temporais 

reduzidos. Essa transformação interna dos dados é suficiente para eliminar o efeito 

não observado, uma vez que ele não varia no tempo, daí então basta usar MQO 

agrupados nos dados transformados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 O teste de Hausman rejeitou a hipótese nula de efeitos aleatórios. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

A tabela 19 resume os resultados de estimação das equações relativas às 

três modelagens de avaliação da despesa com pessoal. O coeficiente da variável 

TR_UNIÃO apresenta sinal positivo e significativo ao nível de 1% nas duas primeiras 

estimações, (o que não correu com o indicador PESS_RDP) indicando que o 

aumento das transferências da União acarreta aumento nos gastos com pessoal, 

reduzindo a capacidade de atendimento ao limite legal em vigor, ou seja, um 

aumento de 10% nos repasses desses recursos aumenta em média 1% no citado 

gasto.  

 

Quanto aos dispêndios com pessoal acrescido de serviços de terceiro, os 

resultados apontam para um incremento ainda maior, quer dizer, 3%, sinalizando 

maior probabilidade para aumento dos gastos com pessoal e terceiros pelos 

municípios em decorrência da ampliação desses repasses de recursos, 

corroborando com a teoria de que as transferências pressionam as finanças 

municipais. Sugerindo que, na prática, a cada novo programa social federal 

implementado no município, a tendência seja recorrer à terceirização de quadros 

específicos, uma vez que o caráter temporário dos mesmos, em muitos casos, 

contribui à insegurança do gestor em cristalizar o gasto como caráter permanente. 

 

A relação proporcional entre esses gastos e TR_UNIÃO pode estar 

associada não somente às particularidades de repartição de recursos em um 

sistema federalista, debatido largamente na literatura. Mas, também em decorrência 

da política social atualmente praticada no país em que programas finalísticos são 

idealizados pelo governo central e impostos aos municípios sem o suficiente repasse 

de recursos financeiros para o custeio das equipes profissionais necessárias à 

implementação das ações públicas pertinentes, como é o caso do Programa Saúde 

da Família – PSF e da Atenção Médio-Especializada. 

 

Na regulamentação de outros programas e projetos sociais consta que a 

contrapartida municipal dar-se-á através do custeio do pessoal. Entretanto, isto 
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impõe uma onerosa responsabilidade aos municípios posto que para este dispêndio 

não estão disponíveis todas as receitas que compõem a RCL, mas somente as RDP 

que vale destacar: são disponíveis ao custeio de pessoal, mas não exclusivas a eles. 

 
Tabela 19 - Determinantes dos Gastos com Pessoal nos Municípios Cearenses 

Variável Dependente/Explicativa LnDESP_PESS 
(A) 

LnPESS_TERC 
(B) 

LnPESS_RDP 
(C) 

0.10* 0.30* 0.13 LnTR_UNIÃO (2.43) (6.63) (1.33) 
    

-0.03** 0.00 -0.20* LnTR_ESTADO (-2.00) (0.27) (-4.18) 
    

0.10* -0.18* - REGR_FISC (7.10) (-11.35) - 
    

-0.05* -0.04* -0.05* REELEIÇÃO (-4.51) (-2.88) (-2.71) 
    

-0.04* 0.00 -0.04** ALIADO (-3.58) (0.12) (-2.26) 
    

-21.14* 51.08* -33.21 POP (-2.43) (5.25) (-1.13) 
    

3.48* 29.11* 42.60* Constante13 (18.75) (14.02) (10.40) 
    

Nº de Observações 1670 1670 668 
Nota: (*), (**), (***) Significativa ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Os valores entre 
parênteses referem-se à Estatística t-student. Períodos: 1998 a 2007 para DESP_PESS e 
PESS_TERC; 2004 a 2007 para PESS_RDP. 
Fonte: Pesquisa de Dados (IBGE, TRE, FINBRA/STN). 

 

O coeficiente da variável TR_ESTADUAL apresentou significância 

somente nas equações A e C, de 5 e 1%, respectivamente, ambas com sinal 

negativo, indicando que a ampliação das transferências dos Estados aos Municípios 

reforçam a base das receitas sem vinculação direta e específica à contraprestação 

de serviços públicos acenando à redução proporcional de gastos.  

 

Neste estudo, os resultados apontam que o aumento de 10% no repasse 

de TR_ESTADUAL pode possibilitar em média a redução de 0,3% nos gastos com 

pessoal sobre a RCL e 2% nos referidos gastos indexados pela receita disponível 

para pessoal que possui a base de cálculo menor e representa a real disponibilidade 

financeira dos municípios para o pagamento de pessoal e encargos sociais. 

 
                                                 
13 O programa econométrico utilizado suporta a estimação de modelo de efeito fixo com o registro de 
um intercepto que é formado pela média de todos os interceptos individuais e específicos estimados 
para cada Ci. 
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A variável REGR_FISC, representada pela combinação LRF e LCF que 

visa avaliar sua influência sobre as finanças municipais apresentou coeficiente 

estatisticamente significante ao nível de 1% nos modelos A e B. Entretanto, 

apresentou sinalização diferente nos dois, o que pode estar caracterizando a 

proposta dos mesmos, posto que o segundo capta um elemento a mais que o 

primeiro, ou seja, o acréscimo dos serviços de terceiro nos gastos com pessoal.  

 

A sinalização positiva do modelo A (DESP_PESS) pode explicar a 

tendência de acréscimo nos gastos à partir da entrada em vigor destes instrumentos 

de controle, visto que a fixação do limite de 60% estava distante da realidade dos 

municípios (acima da média nacional municipal e abaixo da estadual14), tendo  

soado como um estímulo ao incremento das despesas com base no atendimento  à 

responsabilidade e equilíbrio fiscal. Disto posto, há indícios de que a entrada em 

vigor da legislação amplia em média 10,51% o indicador tradicional de gastos com 

pessoal.  

 

Quanto ao modelo B, a sinalização negativa do coeficiente sugere 

eficiência e eficácia destes instrumentos de controle junto aos gastos de serviços de 

terceiros, uma vez sobre gastos exclusivos com pessoal apresentou resultado 

inverso, indicando que a sua entrada em vigor pode ser um dos condicionantes à 

contenção dos gastos em aproximadamente 16,47%. 

 

No que diz respeito às variáveis políticas, os coeficientes do indicador de 

similaridade (ALIADO) entre o partido do prefeito municipal e do governador, 

apresenta significância estatística nas regressões A e C com sinal negativo, 

sinalizando que o alinhamento político-partidário pode influenciar na redução 

percentual dos gastos com pessoal nas duas modelagens apontadas em 

aproximadamente 3,92%. Ademais, contribui com a suposição de que a aliança 

prefeitura-estado influência positivamente na disciplina fiscal ao afetar o 

comportamento dos gastos e/ou da disponibilidade de recursos. 

                                                 
14 De acordo com Rocha e Gilberti, 2004, a média da despesa de pessoal/RCL dos estados nos anos 
de 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 era respectivamente 79,3%, 64,03%, 60,02%, 58,31% e 61,86%. A 
média dos mesmos gastos para os municípios brasileiros no período de 1998 a 2000 era de 42,6% - 
Fiovarante, Pinheiro e Vieira, 2006. 
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Conforme observado na tabela 19 o sinal negativo do coeficiente da 

REELEIÇÃO indica que durante o segundo mandato o prefeito tende a reduzir ou 

estabilizar a proporção desses dispêndios. O gasto com pessoal indexado pela RCL 

assim como pela RDP, obtiveram o mesmo percentual, ou seja, 4,88%. Os 

resultados apontam que o efeito reeleição sobre os gastos totais com pessoal 

(PESS_TERC) é aproximadamente 1% menor, ainda que negativo, ou seja, 3,92%. 

Uma possível explicação para este resultado é que grupos de interesses podem 

influenciar na terceirização de serviços de terceiros, impedindo a aplicação de 

medidas de contenção do gasto na mesma intensidade da rubrica anterior. 

 

O coeficiente da variável POP apresentou significância nos modelos A e B 

e sinal positivo na regressão PESS_TERC, ou seja, neste caso influencia o 

incremento do gasto, enquanto que na modelagem tradicional DESP_PESS 

apresentou sinal negativo contribuindo à redução da despesa. O sinal positivo pode 

ser explicado pela demanda por bens e serviços públicos proporcional ao tamanho 

da população, passo que o negativo indica um possível ganho de escala no 

fornecimento de bens e serviços. 

 

As divergências do sinal apresentadas para esta variável podem 

encontrar explicação nas especificidades de cada modelo e no que cada um deles 

busca captar. O modelo estimado com base na variável dependente PESS_TERC é 

uma ampliação do que explica DESP_PESS, e expressa gastos totais com pessoal, 

incluindo os contratados mediante serviços de terceiros, que podem estar sendo 

utilizados como meio de fuga aos ditames da LRF, e representar mais 

realisticamente o montante dos dispêndios nesta categoria. Disto posto, a proporção 

dos gastos apresentadas neste modelo sugere que de fato a pressão da sociedade 

por bens e serviços públicos implica na ampliação desses dispêndios. 

 

No que concerne ao grau de endividamento dos municípios 

(INDIC_ENDIV), a tabela 20 apresenta o resumo dos resultados das regressões, na 

qual os modelos D1 a D4 procuram captar o efeito combinado das variáveis. A 

variável TR_União obteve em todas as regressões significância estatística e impacto 

negativo sobre o endividamento. A priori, tal resultado prefigura que as 
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transferências de recursos em estruturas federativas, podem influenciar 

positivamente o desempenho fiscal dos governos receptores, acarretando menor 

nível de endividamento. Além de indicar uma substituição ao endividamento tendo 

em vista a maior fragilidade fiscal e dificuldade de acesso a linhas de crédito. 

Partindo deste princípio, os municípios com maior dependência desses recursos 

tenderiam a apresentar um grau de endividamento menor quando comparados com 

outros menos dependentes. Entretanto, em conformidade com a TABELA 14, a 

relação entre o grau de endividamento e a dependência de recursos da União para 

os municípios pertencentes ao GRUPO I foi similar aos dos GRUPOS III e IV, que 

são menos dependentes. 

 
Tabela 20 - Determinantes de Endividamento dos Municípios Cearenses - Período: 2000 a 2007  

Variável Dependente: 
INDIC_ENDIV MODELO (D1) MODELO (D2) MODELO (D3) MODELO (D4) 

-0.0006 ** -.0005*** -.0005*** -.0005*** TR_UNIAO (-1.89) (-1.80) (-1.68) (-1.69) 
     

0.0010*** 0.0007 0.0005 0.0001* TR_ESTADO (1.91) (1.29) (1.02) (2.59) 
     

0.0012** 0.0013* - - DESP_PESS (2.13) (2.36) - - 
     

0.0152*** 0.0176** 0.0170*** - REELEIÇÃO (1.74) (2.04) (1.92) - 
     

0** - - 0.0288*** EDUC (2.36) - - (2.72) 
     

- - 0 - ALIADO - - (-0.74) - 
     

- - 0.0790 - POP - - (0.01) - 
     

- - - 0.0646** PIB_AGR - - - (3.04) 
     

Nº de Observações 1320 1320 1320 1320 
Nota: (*), (**), (***) Significativa ao nível de 1%, 5% e 10. Os valores entre parênteses referem-se à 
Estatística t-student.%, respectivamente.  
Fonte: Pesquisa de Dados (IBGE, TRE, FINBRA/STN). 

 

Uma análise conjunta com a variável DESP_PESS, que apresentou sinal 

positivo e significativo nos modelos D1 e D2, baliza a suposição de que as 

transferências da União ampliam os gastos com pessoal e que estes são altamente 

significantes na determinação do grau de endividamento, posto que acarretam seu 

aumento. 
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O resultado dos gastos com pessoal apresenta o sinal esperado, 

reforçando a preocupação de que sua ampliação restringe a capacidade de 

investimento e de realização outros gastos sociais, essenciais ao desenvolvimento 

local sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Do grupo político, somente a variável REELEIÇÃO apresentou sinal 

positivo, nível de significância estatística e coeficiente diferente de zero. Isto 

evidencia que os esforços dos governantes em reconduzir seus mandatos eletivos 

influenciam negativamente à sustentabilidade do equilíbrio fiscal, uma vez que 

medidas tomadas visando à reeleição levam a respostas positivas nas urnas e 

conseqüentemente negativas nas contas públicas. 

 

Diferentemente do esperado, a variável POP não apresentou significância 

estatística, sugerindo que o comportamento fiscal deles não está sendo interferido 

pela demanda da população, independentemente do seu tamanho. Outro resultado 

obtido foi a indicação de que o maior nível educacional (EDUC) dos prefeitos podem 

afetar positivamente o índice de endividamento. 

 

Por fim, dentro da estimativa esperada, conclui-se que os municípios que 

possuem sua economia sustentada no setor agropecuário (PIB_AGR) tendem a 

endividar-se mais. Esse comportamento pode ser explicado pela dependência de 

uma combinação de fatores como a regularidade climática, incidência de pragas e 

doenças no campo, incentivos fiscais e/ou subsídios, além da disponibilidade de 

tecnologia agrícola que de maneira isolada ou agregada afetam a geração de renda 

local diferentemente da realidade das economias baseadas nos setores industrial de 

e serviços. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Esse trabalho examinou os determinantes de cumprimento da LRF pelos 

municípios cearenses. Sua avaliação permitiu concluir que a dependência de 

recursos transferidos da União e Estado, a reeleição e a pressão da sociedade por 

bens e serviços públicos são fatores relevantes para explicar os gastos com pessoal 

nas três modelagens pesquisadas. Quanto ao endividamento, além dos fatores 

citados anteriormente, os gastos com pessoal bem como a atividade econômica 

agropecuária são elementos que explicam a evolução da dívida pública municipal. 

 

Seguindo a literatura empírica nacional os gastos com pessoal no Estado 

do Ceará também estão em trajetória crescente, tendo crescido em percentual 

superior ao da RCL nas duas gestões pós-LRF, indicando certa tendência à 

proximidade ao limite permitido. No entanto, não há dúvidas de que o preconizado 

na LRF está sendo cumprido e que os municípios têm agido dentro dos parâmetros 

legais de responsabilidade fiscal.  

 

Inobstante a esta afirmativa, mas apresentando uma nova contribuição 

sobre a matéria, visualizou-se que os resultados alcançados a partir da análise dos 

gastos com pessoal acrescido de serviços de terceiros e dos gastos com pessoal em 

relação à receita disponível para pessoal acenam a existência de outro cenário 

fiscal, paralelo ao pintado pela LRF: o de gastos considerados hipoteticamente 

excessivos, bem como o elevado comprometimento dos recursos disponíveis a este 

tipo de despesa. 

 

Ressalta-se, como arcabouço ao estrangulamento financeiro municipal 

parece encontrar-se o modus operandi das transferências da União, que em seu 

bojo de recursos além das transferências constitucionais constam o repasse relativo 

a programas federais15 executados pelos municípios sem a suficiente cobertura 

financeira além de exigir a formação de quadros de pessoal específicos. 

                                                 
15 Programas federais destinados às áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, transferidos 
fundo a fundo. 
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Transferindo não somente a responsabilidade social, mas principalmente onerando a 

pequena disponibilidade dos recursos próprios dos municípios. No que concerne ao 

nível de endividamento, observou-se uma situação confortável em relação à 

limitação do diploma legal. Entretanto, questiona-se a sustentabilidade do mesmo a 

longo prazo, haja vista que o comportamento crescente da receita própria16 

municipal historicamente observado não tem base contínua, além de indicar 

comprometimento relativamente excessivo com gastos com pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                 
16 A amortização da dívida é devida através dos recursos próprios municipais. 
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