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“For policymakers, federal systems superimpose  

the question of  “who should do it?”  

over the traditional question  

of “what is to be done?” (PIERSON, 1995, p.451) 
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RESUMO 

 

O trabalho analisa o município no contexto federativo brasileiro, a partir de sua relação de 

autonomia e interdependência com o Estado e a União. A pesquisa apoiou-se em teorias sobre 

federalismo, descentralização, governo local e políticas públicas para realizar um estudo de caso 

comparado a partir de dois municípios do Estado de São Paulo - São Carlos e Taubaté. A vertente 

da autonomia municipal é analisada a partir da capacidade que cada uma das prefeituras têm de 

financiar políticas públicas. Para isso foram detalhadas as receitas orçamentárias das duas 

cidades, especificando-se o percentual de receitas próprias, transferências constitucionais/ legais 

e transferências voluntárias que compõem o orçamento destes municípios, nos anos de 2001, 

2002, 2003 e 2004 – duração do último mandato municipal. A relação de interdependência foi 

estudada por meio dos acordos intergovernamentais celebrados no mesmo período. Foram 

analisados todos os instrumentos de cooperação intergovernamental celebrados pelos dois 

municípios nos quatro anos mencionados, verificando-se em suas cláusulas, em que termos se 

formalizaram as relações voluntárias estado/ município e União/ município. Nessa análise 

procurou-se observar como se dá o compartilhamento da formulação, implementação e avaliação 

na gestão intergovernamental de um programa ou política pública.      

 

 

 

 

Palavras-chave: : relações intergovernamentais; governo municipal; federalismo; convênios 

intergovernamentais; políticas públicas.  
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ABSTRACT 

 

This research analyses the local government in the context of Brazilian federalism, observing it 

from the aspects of autonomy and interdependence in relation to the state and the Union. 

Different theories were discussed, mainly the ones that deal with federalism, decentralization, 

local government and public policy. They were used to discuss the reality of two different 

medium cities from the State of São Paulo – São Carlos and Taubaté. The point of municipal 

autonomy was analyzed considering the municipal capacity to support public policies with its 

own budget. Because of that it was necessary to expose the different kinds of income that 

constitute the municipal budget of the two cities studied, during the four years of  the last local 

government – 2001 to 2004. The interdependence was studied though the analysis of the 

intergovernmental agreements celebrated by these two cities during the four years mentioned, 

focusing on the terms that formalized these cooperation. In this last part an effort was made to 

look into the process of policymaking to identify how the different levels cooperate in the 

formulation, implementation and evaluation of  intergovernmental programs and actions.     

 

 

 

 

Keywords: intergovernamental relations; local government; federalism; intergovernamental 

agreements; public policies and policymaking  
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1. INTRODUÇÃO  
 

O foco desta dissertação é o governo local no Brasil. Mais especificamente o 

governo municipal – ente federativo desde 1988 – na federação brasileira. 

Como ponto inicial de pesquisa, chamou atenção a peculiaridade da federação 

brasileira com a instituição, a partir da Constituição Federal de 1988, do município como ente 

federativo, ao lado da União e dos Estados. Além da previsão jurídica, no campo da gestão 

governamental, o processo de descentralização decorrente, em um primeiro momento, da 

aplicação das próprias disposições constitucionais e, mais tarde, do processo de ajuste fiscal a 

partir do governo federal, também acrescentou peso à questão do governo local no Brasil, como 

instituição importante na formulação e implementação de políticas públicas. 

Como decorrência desses fenômenos vem sendo produzida, no campo da 

Administração Pública, uma série de trabalhos explorando a capacidade de inovação dos 

governos locais e demonstrando a conquista de resultados bastante positivos no âmbito da 

cidadania1. Essas inovações nos mostram que as administrações municipais têm formulado e 

implementado políticas públicas eficientes e efetivas nos mais diversos campos de atuação 

pública, indo muito além de questões de “embelezamento da cidade” que antes dominavam a 

agenda de quase todos os municípios brasileiros. Essa capacidade de inovar decorre da 

possibilidade de experimentar novas práticas rearranjando de maneira peculiar os próprios 

recursos financeiros e humanos, criando novas maneiras de se auto-organizar e instituindo 

mecanismos originais de escuta e participação popular nas decisões cabíveis a seu próprio nível 

de governo. Em outras palavras, esse processo está ligado ao fato dos municípios contarem com 

autonomia financeira, administrativa e política. 

A autonomia municipal, entretanto, tem limitações de diversas ordens. A primeira 

ponderação que se deve fazer é que autonomia não significa auto-suficiência. Não apenas porque 

o município não seria capaz, sozinho, de abranger todas as áreas e demandas de políticas 

públicas, mas também porque boa parte de seus recursos advém de uma engenharia institucional 

na qual estados e União desempenham um papel fundamental. O exemplo financeiro é apenas um 

                                                 
1 Ver CAMAROTTI e SPINK (2001); FARAH (2000); FARAH (2001); SPINK e CLEMENTE (1997); PAULICS 
(2000). 
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aspecto da interdependência entre municípios, estados e União. Em verdade, essas três esferas de 

governo se entrelaçam no local, fazendo com que no território administrativo do município 

convivam, lado a lado as autoridades municipal, estadual e federal – uma configuração típica das 

federações. 

Entretanto, diferentemente do mote da autonomia municipal no Brasil, as relações 

intergovernamentais não se constituíram em um tema de grande destaque na área da 

Administração Pública. Cientistas políticos produziram valorosos trabalhos nesse campo2 

traduzindo o modelo federativo brasileiro a partir do papel dos governadores como importantes 

pontos de veto ao Executivo Federal e da análise do federalismo como mais uma variável a 

fragmentar o sistema político e dificultar a governabilidade do país. Nesse contexto, sem ter 

representação no Congresso Nacional ou possuir algum mecanismo de pressão ou veto 

significativos sobre a política nacional, o município assume um papel secundário nesse processo. 

Como já foi mencionado, o foco dessa dissertação é o município no Brasil. O 

município promotor de políticas públicas e inovador, mas que é também, muitas vezes, 

dependente de transferências intergovernamentais de recursos e de programas estaduais e federais 

para estruturar sua gestão. Em outras palavras, o objetivo dessa pesquisa é estudar o município 

como ente autônomo, mas inserido em um contexto federativo.  

Para desenvolver essa proposta essa dissertação conta, além da introdução, com 

mais quatro capítulos. O primeiro tem o objetivo de introduzir o tema do federalismo, abordando 

suas principais definições e, a seguir, discutindo parte da literatura que aborda o caso brasileiro, 

ressaltando as mudanças para o governo municipal trazidas pela Constituição Federal de 1988, 

apoiando-se na literatura que discute a gestão municipal.  

O segundo capítulo inicia a preparação para a exposição do estudo de caso, 

apresentando a metodologia utilizada. Será realizado um estudo de caso, a partir de dois 

municípios médios do Estado de São Paulo – São Carlos e Taubaté. Os primeiros fatores a serem 

observados nas cidades selecionadas serão aspectos de suas receitas e despesas no período da 

última gestão municipal (2001 a 2004). Com a análise desses dados pretende-se verificar o grau 

de autonomia e dependência intergovernamental financeira existente nesses municípios. Neste 

primeiro enfoque se concentrará o terceiro capítulo. 

                                                 
2 Ver ABRUCIO (2000); ABRUCIO e COSTA (1999); ABRUCIO E LOUREIRO (2002).  



 13 

O segundo enfoque, partindo da análise dessas receitas e despesas, centra-se nas 

transferências voluntárias estaduais e federais, efetuadas por meio de convênios, no mesmo 

período. O interesse por essa modalidade de repasse não está no montante que representa perante 

os orçamentos municipais, mas no fato de constituir um mecanismo de cooperação federativa, 

não obrigatório por lei, sendo, de fato, um acordo entre entes federativos autônomos e 

juridicamente equiparados, com o objetivo de implementar políticas públicas de maneira 

compartilhada. O quarto capítulo trata da análise dos termos dos acordos celebrados pelos dois 

municípios estudados, no mesmo período. 

Por fim, o quinto capítulo traz as principais conclusões do trabalho, a partir da  

relação entre os dados apresentados e a teoria discutida ao longo da dissertação.  
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2. METODOLOGIA 
 

Como já foi mencionado, o objetivo deste trabalho é estudar as relações 

intergovernamentais no federalismo brasileiro, a partir dos municípios. A maneira escolhida para 

isso, foi analisar qualitativamente algumas das formas pelas quais os municípios se relacionam 

com o estado e com a União no processo de formulação e implementação de políticas públicas. 

Sendo o objetivo uma análise qualitativa do processo intergovernamental de 

políticas públicas, optou-se pela realização de um estudo de caso comparado. Estudo de caso, 

porque permite observar de maneira mais completa e com maiores detalhes essas relações, 

oferecendo melhores possibilidades à análise qualitativa. Comparado, para possibilitar a 

confrontação dos dados entre os casos selecionados e a percepção de diferenças e semelhanças 

existentes na maneira pela qual municípios distintos posicionam-se no mesmo contexto 

federativo, convivendo com os mesmos governos estadual e federal. 

Para o estudo de caso foram escolhidos dois municípios. A opção pela seleção de 

duas cidades e não de dois setores de políticas públicas como objeto foi proposital. Com isso, 

quis-se privilegiar um foco territorial, em detrimento de um setorial. Enquanto o último 

possibilitaria uma leitura sobre a trajetória da política pública de um determinado setor, bem 

como das coalizões que envolve e da burocracia que a produz, o primeiro permite uma visão da 

administração municipal como um todo e do município na dinâmica federativa de formulação e 

implementação de políticas públicas. 

Nessa dinâmica intergovernamental de produção de políticas públicas, adotou-se 

como parâmetro para a discussão o binômio autonomia e interdependência presente nas 

federações – o self rule plus shared rule definido por Elazar (XX).Nesse sentido, as relações 

intergovernamentais aqui estudadas foram analisadas de forma a mensurar o grau de autonomia, 

interdependência e dependência e do município no federalismo brasileiro, na produção de 

políticas públicas.  

Para a discussão de autonomia o enfoque utilizado foi o orçamentário. Isso porque, 

entendeu-se que parte significativa da autonomia para formular e implementar políticas públicas 

está diretamente relacionada à capacidade que esse ente governamental tem de financiá-las. Por 

esta razão, a primeira parte da análise empírica concentra-se no exame das receitas e despesas dos 

municípios estudados. 
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As despesas municipais encontram-se organizadas por área de gasto. Nesse sentido, 

uma análise do balanço orçamentário da despesa nos revela os setores de gasto e investimento 

municipal, porém não elucida muito sobre a questão da autonomia e interdependência, foco desta 

pesquisa. Por esta razão, a análise das despesas será feita não a partir dos balanços de despesa, 

mas principalmente sob o prisma da legislação constitucional e infraconstitucional que estabelece 

vinculação de gastos aos municípios em áreas como educação e saúde, por exemplo, restringindo 

a autonomia nos gastos por parte dos municípios. 

Os dados orçamentários das receitas municipais foram extraídos dos balancetes da 

receita dos meses de dezembro de cada ano estudado – 2001, 2002, 2003 e 2004. A escolha dos 

balancetes como fonte de dados se deve ao maior detalhamento das transferências 

intergovernamentais que esse documento proporciona. No balancete de dezembro de cada ano se 

encontra o acumulado de todo o ano, sendo cada receita especificada, inclusive as transferências 

intergovernamentais resultantes de convênios - o que permite um grau de detalhamento maior 

tanto em relação ao balanço orçamentário consolidado de cada ano, quanto em comparação com 

os dados disponibilizados na internet pela Secretaria do Tesouro Nacional3. 

A sistematização desses dados orçamentários foi realizada de maneira a mostrar a 

composição da receita municipal, identificando três tipos de recursos orçamentários: receita 

própria, transferências intergovernamentais realizadas por determinação constitucional ou legal e 

transferências intergovernamentais voluntárias4. A análise desses dados será feita com o auxílio 

de alguma teoria sobre federalismo fiscal, todavia sem aprofundamento, utilizando-se apenas o 

necessário para a classificação e detalhamento das fontes de receita identificadas. Por meio 

desses dados orçamentários será realizada a análise do grau de autonomia municipal no 

financiamento de políticas públicas. 

A partir da separação das três fontes de recursos municipais mencionadas localiza-se 

o segundo foco de análise desta pesquisa: as transferências intergovernamentais voluntárias. Esse 

tipo de transferência é relevante, pois diferentemente das transferências constitucionais e legais, 

não tem caráter obrigatório, isto é, consiste na manifestação de uma cooperação 

intergovernamental espontânea, fruto da livre negociação entre entes federativos. Nesse sentido, 

                                                 
3 www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp, acesso em 15/04/2004. 
4 Além dessas categorias, o orçamento também possui transferências de instituições privadas, a título de doação (se 
for a título de pagamento, o recurso é contabilizado como receita tributária). Essa modalidade, entretanto, é rara e 
ocorreu muito poucas vezes e em quantidade reduzida nos casos analisados. Por isso, foi incorporada às receitas 
própria, uma vez que não depende de repasse intergovernamental.  
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independentemente do percentual de recursos que representem nos orçamentos municipais, as 

transferências voluntárias interessam para o estudo das relações intergovernamentais e da 

interação entre os entes federativos. 

Assim, após a análise das receitas e despesas orçamentárias, passaremos à segunda 

parte do trabalho empírico que se concentrará na análise dos instrumentos pelos quais são 

formalizadas e reguladas as transferências intergovernamentais voluntárias – os convênios5. 

Foram analisados todos os convênios firmados entre os municípios estudados e o 

estado e a União, dentro do mesmo recorte temporal estabelecido para os dados orçamentários – 

os anos de 2001, 2002, 2003 e 2004. As cópias dos termos destes convênios foram obtidas junto 

às Prefeituras dos municípios selecionados. O mesmo material foi solicitado aos governos 

estadual e federal, todavia sem êxito. No caso dos convênios celebrados com o governo federal 

foi possível utilizar uma segunda fonte de dados, desta vez uma fonte federal, que foi o 

Congresso Nacional. O Congresso mantém disponível em seu site na internet6 a relação de 

convênios firmados pelo governo federal com os municípios, possibilitando consulta pelo nome 

do município e gerando uma tabela com dados como objeto, vigência, valor efetivamente 

repassado e data do último repasse dos recursos acordados nos convênios7. 

Quanto aos convênios celebrados com o governo estadual, não foi encontrada 

nenhuma outra fonte além dos próprios municípios. Nem o Governo do Estado de São Paulo, 

nem a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo mantêm na internet divulgação de 

convênios celebrados por esse estado. Foi feita solicitação por escrito ao Executivo, que informou 

a indisponibilidade de dados regionalizados, sendo possível obter essas informações apenas nas 

secretarias, sendo necessário oficiar a cada pasta do governo solicitando cópia de eventuais 

convênios celebrados com os municípios estudados. Face a essa dificuldade, buscou-se ainda a 

possibilidade de consulta dos extratos de convênios publicados no Diário Oficial do Estado. 

Entretanto, essa alternativa mostrou-se também inviável, considerando que a única forma de 

pesquisa possível – seja informatizada, seja manual – é consultar cada edição do Diário Oficial e 

buscar os nomes dos municípios estudados em seu conteúdo. Como o Diário oficial é publicado 

                                                 
5 Além de convênios, foi encontrada uma parte pequena de contratos intergovernamentais e outros termos de 
cooperação, que serão analisados sob o mesmo enfoque que os primeiros, no mesmo capítulo. 
6 *Inserir link 
7 O Governo federal disponibiliza informações de convênios celebrados com municípios também no portal da 
transparência *(www.), porém somente a partir do ano de 2004. 
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diariamente e o período pesquisado é de quatro anos, essa fonte de pesquisa foi, após algumas 

tentativas, também abandonada. 

Foram levantados ao todo, 139 acordos intergovernamentais, entre termos de 

cooperação, convênios, contratos e alguns aditamentos a esses instrumentos. Para facilitar a 

análise esses termos foram classificados segundo alguns critérios. Primeiro foram separados dois 

grupos: acordos firmados pelo município de São Carlos e acordos firmados pelo município de 

Taubaté. Dentro daqueles firmados por cada município, foram criados dois novos grupos 

separando-se os acordos estabelecidos com o governo federal dos estabelecidos com o governo 

estadual; dentro de cada uma dessas categorias, distinguiu-se entre os que envolveram repasse de 

recursos financeiros e aqueles que envolveram apenas cooperação técnica ou cooperação com 

recurso humanos ou materiais, que não dinheiro.  

A partir daí, foram obtidos oito grupos diferentes: convênios de São Carlos com o 

governo federal com repasse de recursos; convênios de São Carlos com o governo federal sem 

repasse de recursos; convênios de São Carlos com o governo estadual com repasse de recursos; 

convênios de São Carlos com o governo estadual sem repasse de recursos; convênios de Taubaté 

com o governo federal com repasse de recursos; convênios de Taubaté com o governo federal 

sem repasse de recursos; convênios de Taubaté com o governo estadual com repasse de recursos; 

e convênios de Taubaté com o governo estadual sem repasse de recursos; 

Dentro de cada um desse oito grupos os convênios foram agrupados por área e, 

dentro de cada área, em ordem cronológica da data de assinatura, do mais antigo ao mais recente. 

A classificação por área contém educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, segurança 

pública, inclusão digital, emprego e renda, infra-estrutura urbana, meio-ambiente, agricultura, 

prestação de serviços e defesa do consumidor. Os acordos de prestação de serviço, apresentam 

uma peculiaridade em relação aos demais, pois assemelham-se a contratos, prevendo uma 

prestação de uma das partes, em troca do pagamento efetuado pela outra. 

Os termos de convênio foram então numerados, respeitando a ordem acima descrita 

e tiveram suas principais informações digitadas e armazenadas em um banco de dados no Access. 

As informações selecionadas para integrar o banco de dados foram as seguintes: instrumento 

utilizado para a cooperação (convênio, termo de cooperação, contrato etc); referência (número de 

identificação do termo); data de assinatura; prazo de vigência; área (área da política pública, de 

acordo com as categorias acima mencionadas, como educação, saúde etc); órgão federal ou 
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estadual que celebrou o convênio; objeto da cooperação; obrigações municipais; obrigações 

federais/ estaduais; recursos federais/ estaduais; contrapartida municipal; cláusulas unilaterais e 

categoria. 

Essas duas informações finais – cláusulas unilaterais e categoria – referem-se mais 

diretamente à dinâmica federativa de autonomia/ interdependência que se pretende analisar. 

Como cláusulas unilaterais entende-se toda a previsão escrita no termo de cooperação que 

permite a qualquer um dos partícipes uma determinada conduta, independentemente da anuência 

do outro. Nesse tipo de cláusula atribui-se ao convenente o poder de alterar o que foi acordado, 

unilateralmente. Nessa categoria foram classificadas principalmente cláusulas de denúncia e 

rescisão do convênio, além de possibilidades de suspensão das obrigações, no caso de 

inadimplemento, por algum dos partícipes, de uma das condições estabelecidas no próprio 

convênio. Essa informação sinaliza questões referentes à equiparação, ou não, dos entes 

federativos no âmbito das regras pactuadas, revelando uma distribuição de poder no âmbito da 

cooperação. 

Já a informação “categoria”, trata-se de um esforço de classificação da cooperação 

intergovernamental que ocorre no âmbito desses convênios, novamente à luz do enfoque 

autonomia/ interdependência. Nesse ponto analisou-se o processo intergovernamental de 

produção de política pública, observando-se o grau de participação do município no âmbito da 

formulação, implementação e avaliação das políticas que constituem o objeto da cooperação. No 

material analisado, foram encontradas diferentes combinações de obrigações dos entes 

conveniados, sendo criadas sete classificações diferentes. São elas: 1) transferência de recursos 

para obras; 2) transferência de recursos para eventos; 3) transferência de recursos para 

programas; 4) implementação de política federal ou estadual com recursos municipais; 5) 

cooperação com tarefas compartilhadas; 6) cooperação pontual; 7) prestação de serviços.  

 No Capítulo IV, que trata especificamente do tema dos convênios 

intergovernamentais será possível observar a explicação e exemplificação de cada uma destas 

categorias. 
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2.1. A seleção dos municípios 

 
Como já foi mencionado, optou-se pelo estudo de caso comparado, selecionando-se 

dois municípios e prosseguindo no levantamento de informações sobre suas receitas 

orçamentárias e convênios celebrados com os governos federal e estadual  

A relação autonomia/ interdependência que se busca observar nas relações 

intergovernamentais determinou a primeira característica dos municípios a serem estudados – 

municípios de porte médio (entre 100 e 500 mil habitantes). Diferentemente dos municípios 

menores, os de médio porte desenvolvem capacidade de arrecadação própria mais significativa e 

são menos dependentes financeiramente das esferas estadual e federal. Já possuem estruturas de 

políticas públicas municipalizadas, com servidores públicos municipais envolvidos na 

formulação e implementação destas.  

As grandes cidades – notadamente as capitais - por sua vez, apresentam uma 

arrecadação desproporcional à maioria dos municípios brasileiros, com estruturas administrativas 

muito mais consolidadas e complexas. Além disso, detêm um peso político que interfere bastante 

na maneira pela qual se relacionam com os governos estadual e federal, constituindo mais a 

exceção, do que a regra. 

O segundo passo foi definir o estado que seria estudado. Entendeu-se que, para 

efeitos comparativos, os dois municípios deveriam pertencer ao mesmo estado, encontrando-se 

inseridos no mesmo contexto de política estadual e federal. Optou-se pelo Estado de São Paulo, 

para haver maior proximidade com as sedes administrativas e, conseqüentemente, melhor acesso 

aos dados da pesquisa.  

Definido que o objeto de estudo seriam dois municípios médios paulistas, passou-se 

então à construção de um perfil que permitisse a comparação entre os casos, escolhendo-se 

semelhanças e diferenças entre eles. O primeiro critério foi a opção por municípios com alguma 

capacidade de arrecadação relevante e dotados de estrutura administrativa para a formulação e 

implementação de políticas públicas – isto é, com características que lhes possibilitem o efetivo 

exercício de uma certa autonomia e alguma capacidade de negociação no âmbito 

intergovernamental.  

O indicador escolhido para essa seleção foi o Índice Paulista de Responsabilidade 

Social (IPRS), criado pela Assembléia Legislativa de São Paulo, em parceria com o SEADE e 

obtido a partir de indicadores sintéticos de riqueza, longevidade e escolaridade. A riqueza é 
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calculada a partir do consumo de energia elétrica residencial por ligação; consumo de energia 

elétrica no comércio, agricultura e serviços por ligação; remuneração média dos trabalhadores 

com vínculo empregatício formal; e valor adicionado per capta. A longevidade é definida por 

indicadores de mortalidade infantil; mortalidade perinatal; mortalidade de adultos de 15 a 39 

anos; e mortalidade de adultos com mais de 60 anos. Por fim, afere-se a escolaridade pelo 

percentual de jovens de 15 a 19 anos que concluíram o ensino fundamental; percentual de jovens 

de 20 a 24 anos que concluíram o ensino médio; percentual de crianças de 10 a 14 anos com mais 

de um ano de estudo; percentual de jovens de 15 a 24 anos com mais de um ano de estudo; o 

percentual de matrículas de ensino fundamental, oferecidas pela rede municipal.  

Um ponto relevante na composição desse índice foi a preocupação em inserir em 

seu cálculo indicadores que foram denominados de indicadores de esforços municipais nas áreas 

da saúde e educação. Na área da educação o indicador de esforço municipal escolhido foi o 

percentual de matrículas de ensino fundamental, oferecidas pela rede municipal e na área da 

saúde, o coeficiente de mortalidade perinatal (o que implica “o reconhecimento de relação causal, 

em sentido probabilístico, entre prestação de serviços de assistência médica a gestantes, antes, 

durante e depois do parto, e redução da mortalidade precoce, particularmente a infantil”8). A 

incorporação da valoração do esforço municipal na implementação de políticas de saúde e 

educação, vai ao encontro da preocupação da presente pesquisa em selecionar municípios com 

estruturas administrativas para a produção de políticas públicas. 

Assim, a partir do Índice Paulista de Responsabilidade Social foram escolhidos 

municípios inseridos no grupo 1, considerados “municípios pólo, com média de longevidade 

ligeiramente superior à estadual e de riqueza municipal e escolaridade superior à estadual”9 ;  

As características de porte e riqueza são importantes para uma análise de autonomia 

e capacidade administrativa de um município. Entretanto, como o objeto do trabalho são relações 

intergovernamentais há uma outra variável relevante, que leva em consideração a posição dos 

governos municipais em relação aos estadual e federal, que se não considerada pode enviesar a 

análise: o partido político que está no poder.  

                                                 
8 Informações retiradas do site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo www.al.sp.gov.br, acesso em 
20/06/2003. 
9 Informações retiradas do site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo www.al.sp.gov.br, acesso em 
20/06/2003. 
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Não se pretende, neste estudo, realizar um aprofundamento de questões partidárias e 

de coalizões, nem mesmo tem-se como objetivo principal avaliar o quanto a identidade ou a 

diferença partidária interferem nas relações intergovernamentais. Todavia, não se pode ignorar a 

influência que essa variável exerce no estabelecimento de relações entre níveis de governo, uma 

vez que suas administrações são dirigidas por partidos políticos.  

Outro fator considerado na seleção dos municípios foi o recorte do período a ser 

estudado. A proposta é analisar o período de 2001 a 2004, considerando que é o tempo de 

duração de um mandato das administrações municipais – foco a partir do qual se pretende 

analisar as relações intergovernamentais.  

Da escolha do período decorreu a definição dos partidos dos municípios a serem 

selecionados. Nesse período o Brasil foi governado pelo Partido Social Democrata do Brasil – 

PSDB (gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002) e pelo Partido dos 

Trabalhadores – PT (Gestão do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2006). O Estado 

de São Paulo foi administrado pelo PSDB em todo o período (gestão do Governador Geraldo 

Alckmin, de 2001 a 2006).  

Como já foi mencionado, a finalidade da variável partidária na pesquisa é captar 

possíveis influências partidárias nas relações intergovernamentais estudadas. Nesse sentido, 

tratando-se de um estudo de caso comparado, um dos municípios deveria ser governado, na 

gestão de 2001 a 2004, pelo partido do governo federal, e o outro, pelo partido do governo 

estadual – isto é, um município com governo petista e outro do PSDB.  

Por fim, o último critério utilizado para a seleção dos municípios foi a reeleição 

municipal. Esse fator é importante para que fosse possível localizar e entrevistar os gestores 

municipais, atores das relações intergovernamentais estudadas, considerando que a pesquisa de 

campo foi realizada principalmente no segundo semestre de 2004 e primeiro de 2005 – período 

de eleição municipal. Além disso, a continuidade do governo facilita o acesso aos documentos, 

considerando que a equipe que os produziu ainda no governo e também, possibilita obter dos 

gestores entrevistados, algum grau de avaliação e experiência, diferentemente de um gestor 

iniciando o primeiro ano de governo.  

Como último critério, optou-se por municípios do interior do estado, isto é, não 

integrantes de regiões metropolitanas. O estudo de municípios inseridos em regiões 

metropolitanas exige tratar de uma série de especificidades, tanto de ordem socioeconômica, 
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quanto de ordem política e federativa, que não são o objeto da discussão que se pretende realizar 

nessa dissertação. 

Assim, após o estabelecimento de todos os critérios acima elencados, foram 

selecionados os dois municípios estudados: São Carlos e Taubaté. Suas características atendem 

ao aqui proposto, como se pode observar abaixo: 

 São Carlos Taubaté 

Partido1 PT PSDB 

Região do Estado Central São José dos Campos 

n. de habitantes1 192.639 243.783 

% população urbana3   

IPRS  Grupo 1 Grupo 1 

Ranking estadual de riqueza2  75 72 

Ranking estadual de 

longevidade2 
168 354 

Ranking estadual de 

escolaridade2 
51 85 

% população com rede de 

esgoto3 
99,5 94,2 

% população com rede de 

água3 
99,6 98,3 

% população com coleta de 

lixo3 
99,7 99,5 

% população com luz elétrica3 99,9 99,8 

Concentração de renda3 0,76 0,80 

% população vivendo em 

domicílio inadequado3 
11,4 11,4 

Quadro 1 – Indicadores São Carlos e Taubaté 
1 – Fonte: IBGE, dados de 2000 
2 – Fonte IPRS, dados de 2000 
3 – Fonte: Banco Federativo, dados de 2000 
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3. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS 

 

Neste capítulo analisaremos a composição das receitas municipais. O objetivo é 

identificar a capacidade que os municípios analisados têm de financiar políticas públicas. 

Admite-se, neste caso, que a capacidade de financiamento das políticas públicas significa maior 

autonomia na sua formulação e implementação, em oposição a um outro extremo, que seria uma 

situação de adesão a programas estaduais ou federais, em troca de recursos. 

Considerando este enfoque, a primeira característica relevante na análise das 

receitas orçamentárias é a distinção entre o percentual de receita própria e de transferências 

intergovernamentais que compõem o orçamento municipal. A receita própria representa o 

montante arrecadado pela administração municipal às custas de tributos de sua competência e 

cuja arrecadação depende da equipe de fiscalização e processamento de tributos deste nível de 

governo. Isto significa que a administração municipal tem autonomia decisória e operacional 

sobre esse tipo de receita, submetendo-se apenas a parâmetros legais e constitucionais10 que 

veremos mais adiante. 

 Além da arrecadação própria, compõem as receitas municipais as transferências 

intergovernamentais, aqui agrupadas em duas modalidades: transferências constitucionais/ legais 

e transferências voluntárias. As transferências constitucionais/ legais são aquelas receitas, como o 

próprio nome especifica, transferidas em razão de uma determinação da Constituição Federal, ou 

de legislação infraconstitucional. Neste caso, não resta ao nível de governo responsável pela 

transferência nenhuma discricionariedade, posto que os critérios que determinam a transferência 

e o valor a ser transferido são predefinidos por lei. 

Diferentemente das transferências constitucionais/ legais, as transferências 

voluntárias se caracterizam pela discricionariedade do ente que as transfere. Nesse caso, o repasse 

de recursos se insere no âmbito de uma política federal ou estadual, que prevê em seu desenho a 

participação da administração municipal. Entretanto, sendo o município ente federativo e, 

portanto, dotado de autonomia política e administrativa, a cooperação envolvida neste tipo de 

transferência é normalmente formalizada por meio de um termo de convênio, que estabelece as 

                                                 
10 Em verdade, como se trata de uma federação, mesmo nas receitas próprias não se verificam situações de 

total autonomia, uma vez que todas as esferas de governo submetem-se às regras constitucionais. Neste caso, reitera-
se a ressalva de que são observados graus de autonomia, sempre no contexto da interdependência dos entes 
federativos, típica das federações – o self rule plus shared rule.  
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obrigações de cada ente federado neste processo compartilhado de produção de política pública. 

O caput do artigo 25, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) assim 

define transferência voluntária: 

 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferências voluntária a 

entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.  

 

Como se pode observar na previsão legal, a característica das transferências 

voluntárias é não haver contingência legal que restrinja a discricionariedade do governo estadual 

ou federal que transfere o recurso financeiro – podendo este, por critérios próprios, decidir a 

municipalidade com a qual estabelecerá tal cooperação. Também não existe norma que obrigue o 

município a aceitar a relação de cooperação proposta pelo governo estadual ou federal. Nesse 

sentido, a transferência voluntária envolve uma cooperação espontânea de dois níveis de governo, 

regulada pelas próprias partes envolvidas. Tal relação será mais detalhadamente analisada 

adiante, no capítulo onde serão abordados os convênios intergovernamentais. 

Outra diferença que se deve mencionar em relação às transferências constitucionais/ 

legais e às voluntárias relaciona-se a seu gasto. Nas palavras de PRADO (2003, p.48) as 

transferências voluntárias são:  

 

fluxos de recursos que, por definição e natureza, são discricionários e, 

necessariamente, condicionados ou vinculados: os orçamentos superiores transferem 

recursos para obras e finalidades específicas (convênios) sendo, portanto, aportes que 

não ampliam diretamente os recursos disponíveis para serem orçados nos governos 

subnacionais, como ocorre com as transferências livres. (grifo nosso) 

  

Nesse sentido, os recursos financeiros provenientes de transferências voluntárias não 

permitem discricionariedade ao gestor municipal quanto a seu gasto, devendo este cumprir 

estritamente o estabelecido no termo de convênio. Nesse caso, a avaliação de autonomia se torna 

um pouco mais complexa, considerando que apesar de não ter possibilidade de, unilateralmente, 

decidir sobre a aplicação desses recursos, sua destinação encontra-se definida em um termo de 

convênio, cujas regras podem, em tese, ser negociadas e pactuadas pelos partícipes. Nesse 
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sentido, a discussão sobre o grau de determinação municipal presente na decisão sobre a 

destinação desses recursos se transfere para a análise do processo de formulação e negociação 

dos convênios intergovernamentais – o que será feito em um momento futuro.  

Vale lembrar ainda que, quanto às transferências constitucionais/ legais, 

denominadas pelo autor de transferências livres, cabe a ressalva de que essa liberdade/ 

autonomia municipal para decidir sobre a destinação destes recursos é limitada pela legislação 

constitucional e infraconstitucional que estabelece o percentual necessário de aplicação de 

recursos na educação, na saúde, além de alguns outros limites estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal.   

Por fim, deve-se mencionar a especificidade das transferências intergovernamentais 

referentes ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef) e ao Sistema Único de Saúde.  

O Fundef consiste em um mecanismo de redistribuição de receita, determinado por 

lei, e denominado nos balancetes orçamentários municipais analisados como transferência 

multigovernamental. Isto ocorre porque os recursos recebidos não advêm de um único ente 

governamental, são fruto de um compartilhamento de receitas entre municípios do mesmo estado, 

governo estadual e, em alguns casos – não no caso dos dois municípios aqui estudados – também 

governo federal. Considerando que há contribuição municipal neste Fundo, os balanços 

orçamentários dos municípios apresentam, além da entrada de receita referente ao Fundef, a 

dedução de recursos municipais destinados ao mesmo fundo. Por esta razão, para a análise de 

receitas que será realizada neste trabalho, considerou-se como transferência referente ao Fundef o 

resultado da diferença entre os recursos recebidos e aqueles deduzidos do orçamento.     

Quanto ao SUS, como se percebe no artigo 25 da LRF, acima transcrito, não se 

inclui nem nas transferências constitucionais/ legais nem nas voluntárias, sendo identificado na 

Lei simplesmente como transferência do Sistema Único de Saúde. Em São Carlos, a grande 

maioria das transferências referentes ao SUS não aparece nos balancetes do orçamento municipal, 

mas separadamente, nos documentos contábeis do Fundo Municipal de Saúde. Já em Taubaté, as 

transferências do SUS aparecem elencadas nos balancetes orçamentários do município, no item 

das transferências intergovernamentais, discriminadas como convênios e, portanto, junto às 

transferências voluntárias.  
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Considerando que na análise presente neste trabalho não interessa uma classificação 

pormenorizada das receitas, mas sim uma organização que nos permita realizar uma avaliação da 

relação autonomia/ interdependência presente na federação brasileira, decidimos agrupar as 

transferências do SUS junto às transferências voluntárias, tal qual realizado na contabilidade de 

Taubaté. Fizemos isso também para o município de São Carlos, agregando as transferências do 

Fundo Municipal ao orçamento municipal, na categoria das transferências voluntárias, para não 

perder capacidade de comparação entre os dois municípios. Além disso, acreditamos que a 

natureza da transferência referente ao Sistema Único de Saúde se assemelha mais às 

transferências voluntárias, considerando que é possível aos municípios optar pela modalidade de 

gestão local da saúde, podendo, discricionariamente, aderir, em maior ou menor grau, a esse 

sistema.    

Assim, a partir da análise dos balancetes da receita dos anos de 2001 a 2004, dos 

municípios de São Carlos e Taubaté, dividiram-se as receitas nas quatro categorias acima 

mencionadas: receita própria, transferências constitucionais/ legais, transferências voluntárias e 

Fundef. Os gráficos 1 e 2 apresentam o resultado desta combinação para os quatro anos 

mencionados, possibilitando uma idéia da evolução da receita destes municípios neste período11: 

 

Receita Própria, Transferências Legais e Voluntárias 
 São Carlos 2001-2004
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Gráfico 1 
Receita Própria, Transferências Legais e Voluntárias São Carlos 2001-2004 
Fonte: Balancetes municipais, elaboração da autora 

                                                 
11 O total de recursos analisado refere-se somente à administração direta, não incluindo, portanto, dados 
orçamentários de autarquias e fundações municipais. 
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Gráfico 2 
Receita Própria, Transferências Legais e Voluntárias Taubaté 2001-2004 
Fonte: balancetes municipais, elaboração da autora. 
 

Em ambas as cidades pode-se observar um aumento nominal da arrecadação ao 

longo do período analisado. São Carlos – o menor dos dois municípios estudados – arrecadou em 

2001 um montante de aproximadamente 112 milhões de reais e em 2004, chegou próximo à 

marca dos 174 milhões de reais – um aumento de 55%. Já Taubaté, em 2001 apresentou uma 

arrecadação de pouco mais de 160 milhões de reais, chegando a 2004 com uma receita um pouco 

abaixo dos 245 milhões de reais, isto é, 51 % maior.  

Tanto em São Carlos, quanto em Taubaté, observa-se um aumento da receita própria 

e das transferências constitucionais/ legais, praticamente proporcional ao incremento total da 

receita, verificando-se, todavia, ao longo dos quatro anos, um pequeno avanço da receita própria 

em relação às transferências constitucionais/ legais, em ambos os municípios. 

As transferências voluntárias, por sua vez, se mostram mais significativas em São 

Carlos, do que em Taubaté. Esta diferença deve-se, principalmente, aos repasses federais 

referentes ao Sistema Único de Saúde que aparecem em maior montante no município de São 

Carlos. Tal resultado se justifica pela modalidade de gestão da saúde existente em cada um dos 

municípios: o município de Taubaté detém a Gestão Plena da Atenção Básica, com a 

municipalização da atenção básica de saúde e o município de São Carlos, a Gestão Plena do 

Sistema Municipal, com a municipalização de todos os serviços de saúde pública oferecidos no 

município.  
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Refazendo-se os cálculos, excluídas as transferências do SUS, as transferências 

voluntárias aparecem, em ambos os casos, como uma fonte de receita pouco expressiva em 

relação ao todo (de 2% a 4% do orçamento), mantendo-se relativamente constante, com exceção 

do orçamento de 2004 do município de São Carlos, no qual se pode observar um incremento mais 

significativo nessa modalidade de transferência.  

Quanto ao Fundef, nota-se pelos gráficos, que também neste caso os dois municípios 

diferem bastante. No primeiro ano de estudo as duas cidades apresentam um saldo positivo desta 

transferência, que se justifica pelo fato de, especificamente em 2001, ambas terem recebido 

recursos do fundo, sem sofrer nenhuma dedução. A partir do ano de 2002, tanto São Carlos 

quanto Taubaté passaram a transferir recursos para o fundo, sendo tal perda de receita superada 

pelos recursos recebidos da mesma fonte, no caso de Taubaté. Já em São Carlos, o montante 

transferido pelo município ao fundo se mostrou, a partir de 2002, superior ao recebido, resultando 

graficamente em uma receita negativa praticamente constante até 2004, como se pode observar 

no gráfico 1.  

A comparação proporcional entre receita própria e transferências (constitucionais/ 

legais, voluntárias e Fundef) fica mais clara no gráfico 3, que apresenta a evolução da receita dos 

dois municípios, de 2001 a 2004, dividida percentualmente nas quatro categorias – receita 

própria, transferência constitucional/ legal; transferência voluntária e repasses do Fundef. Note-se 

que, de 2002 a 2004 o repasse do Fundef não aparece no município de São Carlos, considerando 

que houve perda e não acréscimo de recursos. 
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Gráfico 3 
Percentual Receita Própria, Transferências Constitucionais/ Legais e Transferências Voluntárias – 
São Carlos e Taubaté – 2001 a 2004 
Fonte: balancetes municipais, elaboração da autora.. 
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Neste ponto, a percepção de que as receitas próprias avançaram em relação às 

transferências intergovernamentais, que se obtém observando os gráficos 1 e 2, aparece mais 

claramente. No ano de 2001 a receita própria de São Carlos representava 25% de seu orçamento e 

em 2004, sofrendo um aumento gradual, chega a 32%. Pode-se então, com base nesses dados, 

afirmar uma leve tendência de crescimento da recita própria na composição do orçamento deste 

município. 

Em Taubaté também ocorre um aumento proporcional da receita própria, porém 

mais pronunciado de 2001 para 2002, quando a arrecadação própria passa de 26% para 34%.   

Nos anos de 2003 e 2004 o percentual se mantém constante em 33%. 

Nestes termos, observa-se que nos dois municípios cerca de um terço da receita 

orçamentária advém de recursos próprios, sendo os outros dois terços e, portanto, a maioria dos 

recursos financeiros municipais, provenientes de transferências intergovernamentais. Isso nos 

revela um grau de dependência mais pronunciado que de autonomia, uma vez que os municípios 

estudados são responsáveis pela determinação de menos da metade de seus recursos financeiros.  

Pode-se dizer que a previsibilidade das receitas municipais acompanha a mesma 

proporção, isto é, dois terços da receita destes municípios depende da fiscalização e arrecadação 

realizadas por outra esfera de governo, podendo inclusive haver alterações na alíquota desses 

tributos e concessão de isenções, à sua revelia. Nesse sentido, a capacidade de financiamento 

municipal de políticas públicas é, em sua maior parte, determinada por políticas fiscais dos 

governos estadual e federal, ainda que seja possível, em nível municipal, realizar ações de 

dinamização da economia local e fiscalização, que gerem impactos positivos na arrecadação de 

tributos estaduais e federais. 

Observa-se também, ainda a partir do gráfico 3, que as transferências voluntárias em 

São Carlos representam, com exceção do ano de 2004, um valor constante de 13% do orçamento. 

Esse percentual é bastante superior ao da cidade de Taubaté, cujas transferências voluntárias 

oscilam entre 2% e 4%. Como já foi mencionado essa diferença refere-se aos repasses federais no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, resultantes da opção do município de São Carlos de assumir 

a municipalização da integralidade do sistema de saúde, diferentemente de Taubaté, onde ocorreu 

a municipalização apenas dos serviços de atenção básica.   

Já na gestão da educação fundamental a questão das transferências 

intergovernamentais se inverte. Considerando que o repasse de recursos do Fundef está 
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relacionado ao número de matrículas oferecidas no ensino fundamental, em nível municipal, 

pode-se inferir que este nível de ensino encontra-se mais municipalizado em Taubaté do que em 

São Carlos, uma vez que o primeiro recebe mais recursos do Fundef que o segundo. Observa-se, 

inclusive, que enquanto em São Carlos há dedução de recursos para o Fundo, no caso de Taubaté 

os recursos recebidos do Fundef se mostram até mesmo mais significativos que aqueles 

provenientes de transferências voluntárias em praticamente todos os anos, oscilando entre 2% e 

7% do orçamento deste município. 

Como se pode perceber, tanto as transferências voluntárias, quanto os repasses do 

Fundef não são muito significativos frente ao montante representado pelas transferências 

constitucionais/ legais, que constituem não apenas o maior bloco de transferências, mas 

compõem a maior parte do orçamento dos dois municípios estudados.  

Essa característica resulta de um processo de descentralização fiscal que ocorreu no 

Brasil a partir do início dos anos 80 e que culminou com a Constituição Federal de 1988. 

Veremos agora a composição orçamentária municipal sob um outro ângulo: de onde vêm essas 

transferências governamentais. Qual a participação de cada nível de governo no orçamento 

municipal. 

 

3.1. Transferências Intergovernamentais por esfera de governo  

 

Como vimos no início deste capítulo, a maior parte das receitas orçamentárias dos 

municípios aqui estudados é formada por transferências constitucionais/ legais. Para PRADO 

(2003, p. 46) “A tendência à concentração da arrecadação nos níveis superiores de governo torna 

necessária, normalmente, a transferência para ajustar verticalmente a capacidade de gasto”. De 

fato, as transferências constitucionais/ legais estabelecidas a partir da década de 80 foram as 

principais responsáveis pelo aumento da participação dos municípios na divisão das receitas 

tributárias nacionais. 

O processo de descentralização fiscal que ocorreu no país foi impulsionado pelo 

movimento pela redemocratização, uma vez que o fortalecimento das esferas subnacionais da 

federação significaria a superação de um modelo de governo centralizado e autoritário. Como 

medidas que integraram esse processo pode-se mencionar em 1984, a majoração do percentual do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR) destinados ao Fundo 
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de Participação dos Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de 10,5% 

para 12,5% e 13,5% respectivamente. Esse percentual sofreu nova elevação dois anos depois, 

passando para 14% para o FPE e 16% para o FPM. Tal processo, aliado a uma perda de poder de 

arrecadação da União no mesmo período, fez com que a participação do governo central no total 

da receita tributária disponível sofresse uma queda de quase 10 pontos percentuais no período de 

1983 a 1988 (VARSNO, 1998). 

Foi este contexto, no qual descentralização e democratização caminhavam lado a 

lado, que conduziu as diretrizes da elaboração da Constituição Federal de 1988. Com a sua 

promulgação as transferências intergovernamentais assumiram um papel ainda mais relevante, 

como resume a passagem a seguir: 

 

Os percentuais do produto da arrecadação de IR e IPI destinados ao FPE e ao FPM 

foram, outra vez, progressivamente ampliados, chegando, a partir de 1993, a 21,5% e 

22,5%, respectivamente. O montante transferido pelos estados para os municípios 

também cresceu consideravelmente, tanto pelo alargamento da base do principal 

imposto estadual [o ICMS] como pelo aumento do percentual de sua arrecadação 

destinado àquelas unidades, de 20% para 25%. Criou-se ainda uma partilha de IPI, 

cabendo aos estados 10% da arrecadação do imposto, repartido em proporção às 

respectivas exportações de produtos manufaturados. Desse montante, 25% são 

entregues pelos estados a seus municípios.  (VERSANO, 1998) 

   

Implementada a redistribuição tributária estabelecida pela nova Constituição, os 

municípios foram os mais beneficiados, considerando que a União teve sua parcela de 

participação na receita nacional reduzida e os estados permaneceram praticamente com a mesma 

fração de recursos (PRADO, 2003).  Em relação aos municípios, pode-se afirmar que como 

conseqüência dos critérios de distribuição dos Fundos de Participação, os menores beneficiaram-

se mais que os de médio e grande porte (VARSANO, 1998). Silva (1995, p.55) destaca que: 

 

Nos municípios com população até 10 mil habitantes, que representam 43% dos 

municípios paulistas em 1990, a receita tributária correspondia a 11% do total da receita 

média dos anos de 1980/81. Já na média dos anos de 1989/90, a receita tributária 

representava apenas 3% da receita total” (p.55). Isso significa que a falta de tributação 

própria é mais grave nos municípios pequenos e  com o aumento das transferências o 

percentual de receita própria ficou ainda menor. 
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Nesse contexto, observou-se no período pós-Constituição um acréscimo de 

aproximadamente 40% no número de municípios, isto é, foram criadas por volta de 1500 novas 

unidades federativas no Brasil. (MELO, 1996) 

A esse processo de descentralização fiscal seguiu-se uma reação por parte do 

governo central que colaborou com a elevação da carga tributária no país de 24,5% do PIB em 

1993, para 35,6% do PIB em 200312. Esse aumento deveu-se, principalmente, à criação pelo 

governo federal de novos tributos e à majoração de alíquotas dos já existentes, notadamente 

aqueles não sujeitos à incidência dos Fundos de Participação e, portanto, não compartilhados com 

estados e municípios. O resultado foi, comparativamente ao período pós-Constituição, uma 

recentralização de recursos. Como exemplo dos instrumentos que levaram a esse aumento de 

arrecadação no nível central de governo, pode-se mencionar a  

 

criação da contribuição, prevista na Constituição, incidente sobre o lucro líquido das 

empresas (1989); o aumento da alíquota da Cofins de 0,5% para 2% e também do 

imposto sobre operações financeiras (1990); e a criação do IPMF, mais um tributo 

cumulativo (1993), recriado como contribuição ao final de 1996. A arrecadação dos 

impostos e contribuições federais sujeitos à repartição com os governos 

subnacionais, que representava 51% do total da receita tributária em 1988, caiu 

para 42% em 1991 — não computadas as contribuições ao FGTS e ao PIS/Pasep.  

(VARSANO, 1998, p. XX) (grifo nosso). 

 

Mas, não foi apenas a arrecadação federal que cresceu. A receita própria dos 

municípios também sofreu um aumento no período posterior ao Plano Real. Segundo dados do 

BNDES13, em 1994 a arrecadação municipal no Brasil foi de cerca de R$ 12 bilhões, chegando 

em 1998 a  pouco mais de R$ 23 bilhões e após este ano, estabilizando-se em um patamar entre 

R$ 21 bilhões e R$ 22 bilhões, até 2002. 

É neste contexto que se insere a análise das receitas orçamentárias dos municípios 

de São Carlos e Taubaté. No período de 2001 a 2004, considerando receita própria, transferências 

intergovernamentais da União e do Estado, os dois municípios tiveram a seguinte arrecadação:  

                                                 
12 Dados do BNDES in Termômetros Fiscais da Tributação e da Descentralização: Posição: Dezembro de 2003. 
13 Dados do BNDES in Termômetros Fiscais da Tributação e da Descentralização: Posição: Dezembro de 2003. 
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Gráfico 4 
Receita Própria, Transferências da União e Transferências do Estado São Carlos 2001-
2004 
Fonte: balancetes municipais, elaboração da autora. 
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Gráfico 5 
Receita Própria, Transferências da União e Transferências do Estado São Carlos 2001-
2004  
Fonte: balancetes municipais, elaboração da autora. 
 

Conforme já se mencionou acima, tanto o orçamento de São Carlos, quanto o de 

Taubaté aumentaram consideravelmente nos quatro anos estudados. Observa-se que esse 

crescimento resulta de um aumento progressivo nas três principais categorias de receita aqui 
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elencadas – receita própria, transferências da União e transferências do Estado – excetuando-se a 

essa afirmação apenas os repasses referentes ao Fundef, que ocasionaram perda de receita em São 

Carlos e, em Taubaté, resultaram em um crescimento no período de quatro anos, mas com 

momentos de diminuição contidos nesse intervalo.  

A receita própria de ambos os municípios cresceu visivelmente. Já as transferências 

da União permaneceram praticamente constantes, com um leve acréscimo anual, nos dois 

municípios, com exceção do ano de 2002 em Taubaté, no qual ocorreu um visível decréscimo. A 

evolução dessas três categorias de receita pode ser melhor observada no gráfico 6, a seguir.  
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Gráfico 6 
Percentual Receita Própria, Transferências da União e Transferências do Estado São Carlos e 
Taubaté – 2001 a 2004 
Fonte: balancetes municipais, elaboração da autora. 
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   Como já foi observado a partir do gráfico 3 e, em consonância com o que foi 

afirmado acerca da evolução da arrecadação própria dos municípios no Brasil, a receita própria 

de São Carlos e Taubaté aumentou mais do que as demais receitas obtidas neste período. Em São 

Carlos passou de 25% do orçamento em 2001, para 32% em 2004 - um aumento de 28%. Em 

valores absolutos, saltou de pouco mais de 28 milhões em 2001, para mais de 57 milhões em 

2004 - o que resulta em um acréscimo de praticamente 100%. Em Taubaté ocorreu fenômeno 

bastante semelhante: a receita própria em 2001 foi de 26% do orçamento, chegando a 33% em 

2004 – um aumento também de 28%; e em reais, a arrecadação própria passou de 

aproximadamente 42 milhões em 2001, para pouco mais de 79 milhões em 2004, representando 

uma elevação de praticamente 90%.  

As transferências da União permanecem em percentual relativamente constante em 

São Carlos - entre 25% e 28% - com a maior alteração ocorrendo de 2003 para 2004, com um 

acréscimo de 3%.  Em Taubaté o percentual oscila entre 12 % e 13%, com exceção do ano de 

2001, em que apresenta sua maior marca, aos 17%.  A diferença de mais dez pontos percentuais 

entre as duas cidades é, em quase sua totalidade, resultado dos repasses referentes ao Sistema 

Único de Saúde, que são maiores para São Carlos – que detém a gestão plena do sistema 

municipal – do que  para Taubaté – que possui gestão plena da atenção básica, como já 

mencionado. 

O comportamento das transferências estaduais é bastante diferente das federais. Elas 

significam a maior das três fontes de recursos, chegando a representar metade dos recursos de 

Taubaté nos três primeiros anos estudados.  Em São Carlos esse percentual é menor, oscilando 

44% e 40%, mas ainda representando a maior fonte de receita orçamentária. 

Vejamos a seguir do que são compostas cada uma dessas fontes de recursos, 

começando pelas transferências constitucionais/legais da União e seguindo com as transferências 

constitucionais/legais do estado.    

 

3.2. Transferências constitucionais/legais da União 

As transferências de recursos que a União repassa aos municípios em virtude de 

disposição constitucional ou legal representaram, no período de 2001 a 2004, entre 10% e 15% 

dos orçamentos de São Carlos e Taubaté. Vejamos a variação anual para cada um dos municípios, 

na Tabela 1. 
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 São Carlos Taubaté 

 valor em  R$ % do orçamento valor em  R$ % do orçamento 

2001 16.674.938,16 14,81 23.158.502,53 14,35 

2002 19.694.019,94 16,17 18.575.815,70 10,70 

2003 18.551.540,37 13,20 19.858.465,11 9,78 

2004 21.690.766,66 12,46 26.034.958.37 10,66 

Tabela 1 – Transferências Constitucionais/ Legais da União 
Fonte: elaboração da autora  

 

A seguir, vejamos um detalhamento desses valores, observando como são 

compostas as transferências constitucionais/ legais federais para os dois municípios. 
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Gráfico 6 
Composição das transferências constitucionais/ legais da União para São Carlos e Taubaté – 
2001 a 2004 
Fonte: balancetes municipais, elaboração da autora. 
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Gráfico 7 
Composição das transferências constitucionais/ legais da União 
para São Carlos e Taubaté – 2001 a 2004 
Fonte: balancetes municipais, elaboração da autora. 
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3.3. Receitas Próprias 

Como foi visto acima, as receitas próprias constituem aproximadamente um terço do 

orçamento dos municípios de São Carlos e Taubaté. Vejamos do que elas são formadas: 
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2%
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26%

rec patrimonial 
3% rec serviços

1%
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Gráfico 8 - Composição das Receitas Próprias de São Carlos e Taubaté - 2001 a 2004 
Fonte: balancetes municipais, elaboração da autora. 
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Como se pode observar no gráfico 8, as principais fontes de receita própria dos 

municípios são os impostos. A Constituição Federal de 1988 manteve o Imposto sobre 

Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre Serviços (ISS) como tributos próprios 

municipais, acresceu a estes o Imposto de Transmissão de Bens Inter Vivos (ITBI). Além disso, 

depois de 1988, o Imposto de Renda na Fonte, anteriormente retido apenas sobre os proventos do 

trabalho e títulos da dívida dos municípios foi ampliado para incluir também suas fundações e 

autarquias (SILVA, 1995).  

A análise do gráfico 8 nos mostra que o IPTU é o responsável pela maior parcela 

da arrecadação própria nos dois municípios, seguido pelo ISS. Este último, segundo SILVA 

(1995) foi o único tributo com crescimento expressivo na década de 80, em todas as faixas de 

tamanho de município, em razão do processo de urbanização que acabou gerando a ampliação 

e sofisticação dos serviços. 

O Imposto de Renda Retido na Fonte, aparece como arrecadação própria a partir de 

2002, por força de legislação que possibilitou aos municípios se apropriarem do Imposto de 

Renda Retido na Fonte, recolhido pela própria Administração, em nome dos funcionários da 

Prefeitura  e de suas autarquias. Até então, esse dinheiro era repassado à União e voltava sob a 

forma de transferência constitucional/ legal federal.   

Observa-se também que a divisão da arrecadação de São Carlos – mais concentrada 

no IPTU, em 2001 (mais de 60%), vai, progressivamente, aproximando-se de um perfil um pouco 

mais diversificado, mais semelhante ao de Taubaté.  

Interessante observar, nos dois casos, que as taxas e receitas de serviços – valores 

cobrados pela prestação de um serviço – representam muito pouco no orçamento. O mesmo pode-

se afirmar da contribuição de melhoria – valor cobrado sobre a valorização de um imóvel em 

razão de obra pública – que é praticamente nulo. Esses números nos mostram que a opção do 

gestor municipal é, ao invés de cobrar por um serviço específico, tributar por meio de impostos, 

cuja tributação não está vinculada a nenhuma atividade específica e cuja cobrança a população já 

está habituada. Afinal, instituir uma nova taxa sobre um serviço que nunca havia sido cobrado, 

constitui uma medida bastante impopular, talvez mais onerosa politicamente do que majorar a 

alíquota dos impostos já existentes e intensificar sua fiscalização. Prova disso é que as 

administrações municipais têm preferido incluir no IPTU valores referentes à coleta de lixo, por 

exemplo.   
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Para além da opção tributária dos governos locais, nos interessa aqui uma análise da 

autonomia financeira dessa esfera de governo. A análise da arrecadação própria municipal 

constitui uma medida dessa autonomia orçamentária.  

RODDEN (2003), ao discutir medidas para a descentralização, chama atenção para 

o fato de que a maioria dos estudos empíricos sobre descentralização fiscal enfoca 

exclusivamente a distribuição de receitas e despesas entre níveis de governo. Segundo o autor, a 

interpretação desses dois fatores isolados pode nos levar a conclusões equivocadas, se não 

levarmos em conta informações adicionais sobre a estrutura regulatória das finanças 

subnacionais. Nesse sentido, além de analisarmos o percentual de receitas próprias e 

transferências constitucionais/legais que compõem o orçamento dos municípios, devemos atentar 

para as receitas próprias, observando se suas alíquotas e bases tributárias podem ser determinadas 

pelos próprios governos locais, sem que seja possível às esferas federal e estadual interferirem 

nessa decisão.   

Quanto à principal fonte de arrecadação própria de São Carlos e Taubaté, o IPTU, 

pode-se afirmar uma ampla autonomia municipal na definição das alíquotas e também cobrança 

deste imposto. O art. 156 da Constituição Federal estabelece a competência municipal para a 

instituição do IPTU facultando a essa esfera de governo instituir livremente sua alíquota, 

inclusive estabelecendo alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel e 

progressividade no tempo, como instrumento de política urbana.  

Já quanto à segunda principal fonte de arrecadação dos municípios estudados, o ISS, 

não se pode dizer o mesmo. O mesmo artigo da Constituição atribui ao município a competência 

de instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar. O artigo 155 estabelece as situações que serão tributadas pelos 

Estados e Distrito Federal, cabendo aos municípios, nesse caso, o que não for competência desses 

entes federativos e estabelecido em Lei Complementar. 

Diferentemente do IPTU, a Constituição traz, em seu próprio texto, pela emenda 

constitucional n° 37/2002, a definição de que a alíquota mínima do imposto sobre serviços será 

de 2%. A alíquota máxima - 5% - juntamente com os serviços sobre os quais incide o referido 

imposto e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados, são estabelecidos pela Lei Complementar n° 116/2003. Como se percebe, no caso do 

ISS, que em 2004 representou 22% da arrecadação própria de São Carlos e Taubaté, a autonomia 



 47 

restringe-se ao processamento e fiscalização do tributo e à definição de alíquota dentro do limite 

de 2% e 5% estabelecido na Constituição e na legislação  complementar.     

O ITBI  tem apenas a sua incidência prevista na Constituição Federal, não havendo 

limites aos municípios no que se refere à definição da alíquota a ser cobrada. Já no caso do IRRF, 

por se tratar de Imposto de Renda, é totalmente regulamentado em nível federal, cabendo ao 

município apenas a arrecadação do montante recolhido em razão do vínculo empregatício de seus 

funcionários.  

As taxas referem-se, nestes dois municípios, a atividades ligadas ao poder de 

polícia, como por exemplo, licença e funcionamento de estabelecimento comercial, industrial ou 

de serviços; fiscalização da vigilância sanitária; licença para execução de obras e aprovação de 

projetos de construção civil, entre outras. Entre as receitas de serviços encontram-se aquelas 

adquiridas em pagamento a algum serviço e caracterizam-se como preço público. Como exemplo, 

pode-se mencionar os serviços administrativos, como protocolo e cópias de processos; venda de 

editais de licitações e concursos públicos; e serviços de vistoria de veículos, entre outros. Esses 

valores são estabelecidos livremente pelos municípios, não havendo legislação federal ou 

estadual que os regule. 

A contribuição de melhoria trata-se de um tributo que se cobra quando o governo 

realiza alguma obra que valoriza os imóveis do entorno. Nesse caso, o proprietário pagará pela 

valorização que seu imóvel sofreu, às custas de um investimento público. Esse tributo, cujo valor 

é insignificante nos dois municípios no período, também é livremente calculado e lançado pela 

esfera municipal de governo. 

As aqui denominadas “outras receitas diversas”, significativas para os dois 

municípios – em 2004 representaram 14% das receitas de São Carlos e 15% das receitas de 

Taubaté. Incluem, por exemplo, receitas de multas e juros de mora de tributos municipais, multas 

de trânsito e receita de dívida ativa. As multas e juros de mora de tributos municipais são de 

competência do município, que fixa o valor a seu critério. Já as multas de trânsito não, uma vez 

que são definidas nacionalmente.  

Por fim, as receitas patrimoniais decorrem de aluguéis, arrendamentos, concessões 

de uso e remunerações de depósitos  bancários. A maioria dos valores é referente a remunerações 

de depósitos bancários decorrentes de transferências voluntárias e do Fundef. As referentes ao 

Fundef foram deduzidas dessa categoria e somadas às transferências multigovernamentais 
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Fundef, na seção sobre transferências, não aparecendo no gráfico 7. As demais, representam 

grande parte das receitas patrimoniais e, por decorrerem de aplicações de recursos recebidos de 

transferências intergovernamentais, não estão sujeitas a nenhuma discricionariedade do 

município. Sua existência depende da existência de transferências voluntárias e sua utilização 

está restrita ao objeto dessas transferências. Nesse sentido, a parte das receitas patrimoniais sobre 

a qual o município tem autonomia resume-se à menor parte, referente a aluguéis, arrendamentos e 

concessões. 

Passemos agora à análise da composição das transferências intergovernamentais. 

 

3.4. Transferências Intergovernamentais 

Como vimos no início deste capítulo, as transferências intergovernamentais 

representam cerca de dois terços dos orçamentos de São Carlos e Taubaté, sendo, portanto, de 

fundamental importância para esses dois municípios. Pode-se encontrar na literatura uma série de 

razões que justificam este significativo percentual de transferências. Entre elas o ajuste entre 

capacidade de arrecadação e necessidade de realização de despesas dos níveis de governo; o 

combate à suboferta de serviços públicos e a garantia de um padrão mínimo uniforme destes 

serviços nas diferentes unidades da federação; e a equalização fiscal (SILVA, 1995; LIMA, 

2003). 

Quanto ao primeiro fator mencionado, vale lembrar que a Constituição de 1988 não 

descentralizou apenas receitas, mas também a prestação de serviços públicos, como saúde e 

educação, por exemplo. Na década de 90, a descentralização de encargos sofreu novo impulso 

com o ajuste fiscal federal e a transferência de atribuições para as esferas municipais de governo. 

Lima (2003, p. 129) afirma que a centralização da arrecadação de importantes tributos (como o 

IR e o IPI) em esferas mais abrangentes de governo estaria ligada a razões de eficiência no 

sistema de arrecadação. Nesse sentido, o centro, por dispor de mecanismos mais eficientes de 

fiscalização e controle da arrecadação, fica encarregado de administrar os impostos mais 

importantes e, com isso, acaba acumulando também a maior receita. Por isso, há a necessidade de 

transferência desses recursos para as esferas subnacionais, que sofrem demandas por gastos com 

serviços públicos.  

A preocupação em evitar a suboferta de serviços públicos advém da concepção de 

que os cidadãos se movem, dentro da federação, em busca de melhores serviços. Nesse caso, o 
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estado ou município não teriam incentivos para investir em políticas públicas, uma vez que seu 

sucesso atrairia cada vez mais habitantes para sua jurisdição, gerando cada vez mais gastos e uma 

demanda crescente por serviços. Uma alternativa seria o ente federativo cuja população usufrui 

do serviço prestado por um outro estado ou município, compensá-lo por esse uso, talvez por meio 

de um acordo de cooperação ou a constituição de um consórcio intergovernamental, 

compartilhando também as responsabilidades pelo serviço prestado. Mas, como a cooperação 

nesses casos raramente ocorre, o que se verifica na prática é a utilização dos serviços pela 

população residente em outro ente federativo, sem qualquer compensação ao município que 

efetivamente arca com os custos da prestação de serviços. Neste caso a solução seria, na ausência 

de cooperação intergovernamental, uma esfera de governo mais abrangente – nesse caso o estado 

ou a União - amenizar as distorções por meio de transferências intergovernamentais.  

O fator acima mencionado está bastante ligado ao objetivo de garantir um padrão 

mínimo uniforme dos serviços públicos em toda a federação. Nesse caso, é possível que os 

governos federal ou estadual vinculem a verba transferida à oferta de determinado serviço, 

considerado prioritário para todo o país, de maneira a garantir um padrão mínimo de 

universalização e qualidade a esse serviço. Um exemplo desse tipo de transferência é o FUNDEF, 

cujo repasse de verba está vinculado à sua aplicação no ensino fundamental.  

Por fim, a função de equalização fiscal, está ligada ao fato de haver, na federação 

brasileira, uma grande desigualdade entre os diferentes municípios e estados federados. Nesse 

caso, são realizadas transferências que procuram estabelecer uma proporção contrária à da renda 

per capta dos habitantes dos estados e municípios, proporcionando uma redistribuição de renda 

entre os entes da federação, em nome de um maior equilíbrio nacional. Como exemplo deste tipo 

de transferência podemos mencionar os Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.  

Feita esta breve introdução ao tema das transferências, passemos à análise dos dois 

casos selecionados, observando como são constituídas as transferências intergovernamentais 

recebidas por São Carlos e Taubaté  

 

3.5. Transferências Constitucionais/ Legais 

Como já mencionado anteriormente, as transferências constitucionais/ legais são 

aquelas repassadas aos municípios em virtude de determinação de lei, ou da Constituição. Elas 

representam 50% a 60% da receita dos dois municípios estudados. Vejamos como são compostas.  
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Gráfico 09 – Transferências Constitucionais/ legais para São Carlos e Taubaté – 2001 a 2004 
Fonte: balancetes das Prefeituras, elaboração da autora 
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Em ambas as cidades, mais de 60% das transferências constitucionais/ legais dizem 

respeito ao repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 

competência do governo do estado. Nos dois municípios o percentual cresceu gradativamente em 

importância de 2001 a 2004, chegando ao final do período estudado a 64% das transferências 

constitucionais/ legais em São Carlos e 72% em Taubaté.  

Como já mencionado, a partir de 1988 os estados devem repassar 25% de sua receita 

de ICMS aos municípios (antes da promulgação da Constituição era 20%). Em seu artigo 158, 

inciso IV, a Constituição estabelece que pelo menos 75% dos recursos deverão ser repassados na 

proporção do valor adicionado gerado no território de cada município. Os 25% restantes serão 

distribuídos de acordo com a disposição de lei estadual.  

 
Valor adicionado é o movimento econômico, aferido pela declaração de dados 
informativos necessários à apuração dos índices de participação dos municípios 
paulistas no produto da arrecadação do ICMS – Dipam. As Dipams devem ser 
entregues pelos contribuintes de ICMS, discriminando seu movimento econômico no 
ano anterior. (SILVA, 1995, p. 83)  
 

Os outros 25% que a Constituição deixou a cargo dos Estados. Note-se que o 

repasse dos 75% tal qual estabelecido na Constituição não tem nenhum caráter redistributivo, 

concentrando os repasses aos municípios economicamente mais ativos. Os outros 25%, 

destinados à determinação por lei estadual, abrem a possibilidade de, no espaço intraestatal, 

efetivar uma redistribuição de receitas, estabelecendo critérios menos concentradores para este 

quarto de recursos. Em São Paulo, a legislação estadual estabeleceu a seguinte divisão: valor 

adicionado, com peso de 80%; número de habitantes, com peso 13%; receita tributária própria, 

com peso 5%; e um componente percentual fixo, com peso 2% (parcela igual a todos os 

municípios).  

Percebe-se, neste caso, que a maior parte dos 25% entregues, pela Constituição 

Federal, à discricionariedade dos estados, em São Paulo serviu para reforçar o critério do valor 

adicionado, cabendo um pequeno percentual ao critério populacional e a um componente fixo, 

únicos fatores com caráter redistributivo. Nesse sentido, o repasse do ICMS é, em sua quase 

totalidade, uma devolução de recursos às prefeituras “em compensação pelas operações 

tributadas em seu território” (PRADO, 2003, p. 50). Assim, levando-se em conta o peso que o 

valor adicionado exerce na determinação do montante deste repasse, percebe-se que o repasse 

será maior, de acordo com a intensidade da atividade econômica gerada naquele município. Neste 
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caso, considerando a boa posição que São Carlos e Taubaté ocupam no ranking de riqueza14 entre 

os municípios paulistas – 75° para e 72° lugares, respectivamente – não surpreende que este 

repasse seja bastante significativo nas duas cidades.  

Observando os mesmos critérios de distribuição do ICMS, o governo estadual 

também repassa aos municípios uma cota referente ao IPI – exportação que recebe da União. 

Essa transferência foi instituída pelo art. 159, inciso II, da Constituição como ressarcimento a 

estados e municípios pela não-incidência do ICMS na exportação de produtos industrializados. A 

verba advém de um fundo constituído por 10% da arrecadação do IPI, que é distribuído aos 

estados exportadores proporcionalmente ao valor exportado por cada um deles, observando-se o 

limite máximo de 20% para cada um. Deste montante os estados destinam 25% a seus 

municípios. Outra compensação instituída foi o Seguro Receita, implementado em razão da Lei 

Complementar n° 87/96, que completou a desoneração das exportações, estendendo-a aos 

produtos semi-elaborados e primários, e eliminou a tributação sobre bens destinados ao ativo fixo 

e consumo próprio das empresas. (PRADO, 2003).  

As compensações não são muito significativas entre as transferências 

constitucionais/ legais. A compensação à desoneração regulamentada pela Lei Complementar n° 

87/96 fica em torno de 2%, variando um pouco para mais ou para menos, ao logo dos quatro 

anos, nos dois municípios. A cota parte do IPI – exportação é menor que 1% das transferências 

intergovernamentais, inexistindo em São Carlos nos anos de 2001 e 2002. Apesar de pouco 

significativas, se somadas ao montante repassado pela cota do ICMS, podem acrescentar até 3% 

naquela que já é a maior transferência constitucional/legal recebida pelos dois municípios 

pesquisados.  

A segunda maior transferência intergovernamental é representada pelos recursos do 

Fundo de Participação dos Municípios, que representam por volta de 20% das transferências 

constitucionais/legais em São Carlos e e de 13% em Taubaté. Observe-se que enquanto a 

transferência do ICMS cresce gradativamente em importância, ao longo do período analisado, o 

FPM sofre uma ligeira queda em São Carlos e mantém-se praticamente estável no município de 

Taubaté. A exceção foi o ano de 2002, em que nos dois municípios, o FPM teve um leve aumento 

proporcional às demais transferências constitucionais legais.  

                                                 
14 Dados do Índice Paulista de Responsabilidade Social, Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo/ Fundação 
Seade, 2000.  
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Os critérios de repasse do FPM são regidos por fundamentos bastante distintos do 

ICMS. O fundamento de sua criação foi justamente garantir receita a municípios pequenos, que 

pouco arrecadam de IPTU e ISS, isto é, pouco urbanizados e com baixa atividade econômica. O 

Fundo se constitui com o repasse da União de 22,5% do arrecadado com o Imposto de Renda e 

com o Imposto sobre Produtos Industrializados, de acordo com os seguintes critérios: 10% dos 

recursos vão para as capitais; dos outros 90%, 4% são destinados aos municípios maiores e não 

capitais (acima de 156.216 habitantes) e o restante aos demais municípios - são ao todo 10% para 

as capitais, 86,4% para os municípios não capitais e 3,6% para os não capitais maiores, faixa na 

qual se enquadram os dois municípios aqui estudados.  

Dentro dos percentuais acima mencionados, o critério de distribuição do FPM é o 

número de habitantes de cada município. Por esta razão, pode-se afirmar que, no período pós-

constituinte, o aumento do percentual do FPM impulsionou um processo de proliferação de 

municípios, a partir do desmembramento de unidades existentes, gerando um aumento do repasse 

para a mesma população, agora dividida em duas municipalidades. Por esta razão, foram 

estabelecidos coeficientes fixos para a dotação do FPM para cada estado, assim como a 

participação de cada capital nos 10% reservado a elas. Nesse caso, se houver desmembramento 

de municípios, a redistribuição do percentual pode se dar dentro do mesmo estado, considerando 

que o percentual repassado àquele estado não poderá variar. Esse mecanismo faz com que, 

considerando-se o estado como um todo, o valor per capta  se mantenha, independentemente da 

criação de novos municípios (PRADO, 2003). 

A terceira maior transferência constitucional/ legal em São Carlos e Taubaté é a 

referente à cota de participação no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O 

IPVA, de competência estadual, tem como fato gerador a propriedade de veículos automotores 

registrados ou licenciados no respectivo Estado. Em relação à partilha da receita arrecadada, 

cabem 50% aos Estados e 50% aos municípios onde tiverem sido licenciados os veículos. Nesse 

sentido, a cota parte do IPVA funciona, à semelhança do ICMS, como uma devolução aos 

municípios de um tributo gerado no âmbito de um território que também é municipal, não 

possuindo características redistributivas. Em ambos os municípios esta transferência se manteve 

quase constante, girando em torno dos 11% das transferências constitucionais/ legais em São 

Carlos e 9% em Taubaté.  
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O quarto maior repasse, que aparece apenas em Taubaté, no ano de 2001, trata-se do 

Imposto de Renda Retido na Fonte. Como já mencionado anteriormente, o IRRF refere-se ao 

imposto de renda retido sobre os proventos do trabalho e títulos da dívida dos municípios e de 

suas fundações e autarquias. A partir de 2002, por força de legislação que possibilitou aos 

municípios se apropriarem do Imposto de Renda Retido na Fonte, esse recurso deixou de compor 

as transferências constitucionais/legais. 

As demais transferências constitucionais/legais não representam parcela 

significativa dos recursos de São Carlos e Taubaté. São elas: repasse federal da cota do Imposto 

Territorial Rural, das compensações financeiras de exploração de recursos minerais e do salário 

educação; e repasses estaduais da cota do salário educação.  

O Imposto Territorial Rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio ou a 

posse de imóvel localizado fora da zona urbana do município. A partir de 1988 os municípios 

recebem 50% do percentual do ITR, sendo este o único caso em que a Constituição de 1988 

levou a uma redução de transferências, que antes era de 100% do arrecadado com este tributo 

(SILVA, 1995). Na seção em que foram analisadas as receitas próprias, pode-se perceber que o 

Imposto Territorial Urbano é a principal arrecadação própria dos dois municípios. Nesse caso, 

mesmo considerando variações de alíquota e competência tributaria, não se poderia esperar uma 

transferência significativa no que tange ao Imposto Territorial Rural. De fato ele representa 

menos de 0,25% das transferências constitucionais/legais em São Carlos e menos de 0,10% em 

Taubaté. Enquanto o IPTU representou uma arrecadação de aproximadamente R$ 22 milhões em 

São Carlos, no ano de 2004, o repasse do ITR não atingiu R$180 mil; no caso de Taubaté – 

município mais urbanizado – o IPTU ultrapassou R$25 milhões no mesmo ano, enquanto a cota 

do ITR não chegou a R$ 33 mil. 

O artigo 212, § 5º, da Constituição Federal (com redação dada pela emenda 

constitucional n°14, de 1996) estabelece que “O ensino fundamental público terá como fonte 

adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, 

na forma da lei”. O montante arrecadado com o salário educação é depositado no Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Desses recursos, um terço fica com a União, para o 

financiamento de programas e projetos de estados e municípios, com a finalidade de universalizar 

e melhorar a qualidade do ensino fundamental (veremos alguns exemplos destas transferências 

realizadas aos municípios de São Carlos e Taubaté, sob a forma de transferências voluntárias,  no 
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capítulo sobre convênios intergovernamentais). Os dois terços restantes são repassados aos 

estados, proporcionalmente à arrecadação realizada. A cota estadual deve ser redistribuída aos 

municípios, sendo 50% repassado proporcionalmente ao número de alunos matriculados no 

ensino fundamental e a outra metade, distribuída de acordo com determinação de lei estadual 

(RODRIGUEZ et alli, 2004). 

 

3.6. Transferências Voluntárias 

 
Conforme estabelece o art. 25, da LRF, entende-se por transferência voluntária a 

“entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, 

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

destinados ao Sistema Único de Saúde”. 

Até o momento, analisando as transferências constitucionais/ legais, nos deparamos 

com uma considerável semelhança  na composição das receitas de São Carlos e Taubaté, cujas 

proporções não variaram muito ao longo dos quatro anos. Esse resultado já era esperado, 

considerando que os municípios foram selecionados por semelhança de indicadores sócio-

econômicos e número de habitantes – características que interferem diretamente no cálculo das 

duas principais transferências constitucionais/ legais, as decorrentes do repasse do ICMS e do 

FPM.  

No caso das transferências voluntárias o quadro é bastante diferente. Por serem 

resultado de uma cooperação espontânea entre esferas de governo, não existe nenhuma previsão 

legal que obrigue uma padronização ou proporcionalidade na quantidade de recursos transferidos 

a municípios diferentes. É justamente nessa discricionariedade que se apresenta o fator mais 

interessante na análise das relações intergovernamentais. 

Considerando o critério da discricionariedade em oposição ao da obrigatoriedade é 

importante deter-nos brevemente à questão do Sistema Único de Saúde. Como foi acima 

mencionado, o art. 25 da LRF excetua essa transferência do rol das voluntárias. Entretanto, neste 

trabalho, o principal interesse na utilização das duas categorias de transferência é apenas 

diferenciar o que os governos federal e estadual transferem ao município por determinação legal, 

daquilo que é transferido por acordo entre o município e esses dois níveis de governo. 

Especificamente, na comparação entre São Carlos e Taubaté, existe uma diferença no montante 
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de recursos transferidos pelo SUS, porque em São Carlos há a gestão municipal plena, enquanto 

em Taubaté o município gerencia apenas a atenção básica de saúde.    

 Nesse sentido, a principal distinção entre as transferências constitucionais/ legais e 

as transferências voluntárias é a falta de obrigatoriedade das transferências voluntárias, o que 

possibilita que cada município apresente um quadro completamente diferente do outro 

 

3.7. Limitações ao endividamento 

 

Retomando o que diz RODDEN (2003) ao estabelecer uma medida para a 

descentralização e autonomia dos governos subnacionais, temos como formas do governo central 

restringir a autonomia fiscal dos governos locais, as transferências condicionadas, a regulação da 

arrecadação local de impostos e as limitações à obtenção de empréstimos. As duas primeiras já 

foram quantificadas, ao mensurar-se o percentual de transferências constitucionais/ legais – de 

“livre” aplicação – e de transferências voluntárias – com aplicação vinculada ao objeto acordado. 

Voltaremos a elas mais adiante, de maneira a especificar de que tipo de repasse são constituídas. 

Passemos agora ao terceiro ponto elencado pelo autor - a avaliação da possibilidade de obtenção 

de empréstimos pelos governos municipais. 

A possibilidade de obtenção de empréstimos pelos governos municipais é 

regulamentada pela Constituição Federal e por resoluções do Senado, mais especificamente as de 

n°40 e 43. O artigo 167, inciso III, da Constituição Federal estabelece que  é vedada a “realização 

de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 

Poder Legislativo por maioria absoluta”. 

As resoluções do Senado, por sua parte, estabelecem uma série de restrições e 

exigências ao endividamento, que devem ser entendidas em um contexto de ajuste fiscal, iniciado 

a partir da estabilização da moeda em 1994, com o Plano Real, e implementado nos dois 

governos do Presidente Fernando Henrique Cardoso. As políticas de ajuste fiscal que ocorreram 

nesse período constituíram um marco nas relações federativas, justamente pela elaboração de 

regras que disciplinam despesas nos estados e municípios, levando-os a implementar em suas 

jurisdições a política de ajuste fiscal coordenada pela União.  
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Uma das mudanças significativas foi o fim do mecanismo de transferência das 

dívidas dos estados para a União por meio de um processo de privatização dos bancos estaduais, 

coordenado pelo governo federal. O sucesso do Plano Real e da política estabilizadora do 

governo modificaram o quadro inflacionário no qual o Brasil estava há anos inserido, terminando 

com as vantagens da rolagem das dívidas e desnudando o endividamento dos estados. Apesar dos 

recursos obtidos com a venda dos bancos terem sido insuficientes para o pagamento da dívida dos 

estados com a União, a privatização liquidou a possibilidade de novos endividamentos por meio 

dos bancos públicos estaduais, que constantemente financiavam os estados e depois eram 

socorridos pelo Banco Central, transferindo a dívida para a União e, em última análise, a toda 

população brasileira, mesmo aquela não residente na unidade federativa que criara o déficit. 

(ABRUCIO e COSTA, 1998). 

A política de ajuste fiscal foi além com a aprovação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, em 2000, restringindo ainda mais a possibilidade de endividamento público, atingindo 

também os municípios com o estabelecimento de uma série de limites aos gastos municipais. 

Esse contexto, marcado por um esforço de ajuste fiscal comandado pelo governo federal e um 

histórico de endividamento e irresponsabilidade fiscal das unidades subnacionais, faz com que 

vigore hoje, uma legislação bastante restritiva em relação a possibilidades de realização de 

operações de crédito em âmbito subnacional, como poderá ser verificado a seguir, com análise 

das resoluções do Senado que regulamentam a matéria.   

A Resolução 43/2002 do Senado estabelece que as operações de crédito interno e 

externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios não poderão ser, em um exercício 

financeiro, superiores a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida;  que o 

comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, não 

poderá exceder a 11,5% da receita corrente líquida; e que o montante da dívida consolidada não 

poderá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal, conforme o disposto pela Resolução que 

fixa o limite global para o montante da dívida consolidada dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. A resolução também prevê uma exceção a esse limite que são as operações de 

crédito contratadas pelos Estados e pelos Municípios, com a União, organismos multilaterais de 

crédito ou instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com a finalidade de financiar 

projetos de investimento para a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, 

financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal. Isto é, 
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só é possível ultrapassar esses limites para cumprir a agenda federal de aumento da arrecadação e 

ajuste fiscal.  

A resolução ainda prevê que o saldo global das garantias concedidas pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 22% (vinte e dois por cento) da 

receita corrente líquida. Esse limite poderá ser elevado para 32% (trinta e dois por cento) se o 

ente federativo tiver atendido a uma série de condições de equilíbrio fiscal, incluindo o regular 

cumprimento do Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, em 1997 (Lei nº 9.496, de 

1997). Além disso, são previstos limites para antecipação de receita orçamentária, emissão de 

títulos da dívida pública, resgate e refinanciamento de títulos, entre outras operações. A resolução 

também dispõe sobre a proibição de contratação de operação de crédito nos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Poder Executivo, exceto se esta for referente a 

refinanciamento da dívida mobiliária.  

Para a realização das operações  de crédito tratadas na resolução 43/02  os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios deverão pedir autorização ao Ministério da Fazenda, 

encaminhando ao Ministério uma série de documentos. Entre eles estão a apresentação da 

proposta da instituição financeira; o pedido do chefe do Poder Executivo, acompanhado de 

pareceres técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e 

social da operação e o cumprimento dos limites e condições estabelecidos pela Resolução; 

autorização legislativa para a realização da operação; certidão expedida pelo Tribunal de Contas 

competente atestando o atendimento a uma série de exigências, inclusive o atendimento aos 

dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal; comprovação da Secretaria do Tesouro Nacional 

quanto ao adimplemento com a União relativo aos financiamentos e refinanciamentos por ela 

concedidos, bem como às garantias a operações de crédito, que tenham sido, eventualmente, 

honradas.  

No caso de operações de Municípios com garantia de Estados, certidão emitida pela 

Secretaria responsável pela administração financeira do garantidor, que ateste a adimplência do 

tomador do crédito perante o Estado e as entidades por ele controladas, bem como a inexistência 

de débito decorrente de garantia à operação de crédito que tenha sido, eventualmente, honrada; 

certidões que atestem a regularidade junto ao Programa de Integração Social (PIS), ao Programa 

de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), ao Fundo de Investimento Social 
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(Finsocial), à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

e, em alguns casos específicos, deve ainda encaminhar cronogramas de dispêndio com as dívidas 

interna e externa e com a operação a ser realizada; relação de todas as dívidas, com seus valores 

atualizados, inclusive daqueles vencidos e não pagos; balancetes mensais consolidados; e 

comprovação do encaminhamento das contas ao Poder Executivo da União, para fins da 

consolidação prevista na LRF, dentre outras exigências. 

Além da aprovação, o governo federal também realiza um acompanhamento das 

operações de crédito aprovadas, por meio de informações que devem ser periodicamente 

encaminhadas ao Ministério da Fazenda, pelos estados e  municípios. Com essas informações a 

União constitui um registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e 

externa, conforme previsto nos arts. 31 e 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério da 

Fazenda também assume um papel relevante, na intermediação da relação dos estados e 

municípios com o Senado, caso estes pleiteiem autorização para o não cumprimento de alguns 

limites estabelecidos na Resolução, em razão de refinanciamento de títulos da dívida pública. 

Vale ainda mencionar que algumas modalidades de operações de crédito estão 

sujeitas a autorização específica do Senado Federal. São elas: crédito externo; operações 

decorrentes de convênios para aquisição de bens e serviços no exterior e de emissão de títulos da 

dívida pública, entre outras. Também neste caso, o Ministério da Fazenda intermediará a relação, 

encaminhado ao Senado o pedido dos estados e municípios acompanhado de um parecer técnico 

elaborado pelo próprio Ministério, manifestando-se favorável ou contrariamente ao mérito do 

pleito, baseado na avaliação do cumprimento dos requisitos mínimos definidos na própria 

resolução e, em uma análise do mérito da operação de crédito, avaliando sua oportunidade, seus 

custos e demais condições, e seu impacto sobre as necessidades de financiamento do setor 

público. 

Por fim, na Resolução n° 40 do Senado encontramos uma última ressalva à 

realização de operações de crédito pelos governos subnacionais. Trata-se do impedimento de 

contratar operações de crédito, caso os governos estaduais e municipais não tenham conseguido 

reduzir sua dívida líquida consolidada, nas proporções estabelecidas pela Resolução. Novamente, 

excetuam-se à regra as operações de crédito que estejam previstas nos Programas de Ajuste 

Fiscal dos Estados e nos contratos de refinanciamento das dívidas dos municípios com a União.  
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Relacionadas as limitações à realização de empréstimos pelos governos 

subnacionais, no âmbito das receitas próprias, passemos agora à análise da composição das 

transferências intergovernamentais anteriormente já quantificadas. 
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4. CONVÊNIOS INTERGOVERNAMENTAIS 

 

Neste capítulo analisaremos os termos dos acordos intergovernamentais celebrados 

pelos municípios de São Carlos e Taubaté, com data de assinatura contida no período de 2001 a 

2004. Foram localizados, ao todo, 139 (cento e trinta e nove) acordos intergovernamentais sendo 

67 convênios, 35 termos de aditamento, dez contratos de repasse, três acordos de cooperação, três 

protocolos de intenções, três contratos de prestação de serviços, dois contratos de cooperação 

técnica, dois termos de compromisso e autorização, dois termos de cessão de uso, um contrato de 

cessão, um contrato de licença de uso, um contrato de patrocínio, um contrato de comodato, um 

instrumento de liberação de crédito, um instrumento particular de financiamento, um ofício de 

aditamento, um termo de adesão, um termo de cooperação, um termo de permissão de uso, um 

termo de responsabilidade e um acordo de concessão. 

Independentemente da grande variação de nomes, todos estes termos prevêem, 

essencialmente, regras para o estabelecimento de uma cooperação intergovernamental. Como os 

convênios – e termos que semelhantes como termos de cooperação técnica e acordos de 

cooperação – constituem a grande maioria dos termos, a denominação convênios será, daqui em 

diante, utilizada como uma forma genérica para denominar os acordos intergovernamentais aqui 

pesquisados.  

Segundo Di Pietro (1999) os convênios têm como finalidade o alcance de objetivos 

institucionais comuns por meio de uma mútua colaboração entre os partícipes15. Para que esses 

partícipes tenham objetivos comuns, eles devem apresentar competências institucionais comuns, 

sendo que os resultados alcançados por meio da colaboração inserem-se dentro da atribuição de 

ambos. Essa mútua colaboração “pode assumir várias formas, como repasse de verbas, uso de 

equipamentos, de recursos humanos e materiais, de imóveis, de know how e outros” (DI PIETRO, 

1999, p.178).  

Como já foi mencionado, o artigo 23 da Constituição Federal estabelece uma série 

de competências concorrentes entre município, estado e União. São elas: conservar o patrimônio 

público; cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

                                                 
15 O termo partícipe é juridicamente reservado para convênios. A denominação parte é reservada a contratos, 
justamente para diferenciar uma espécie de relação jurídica da outra. Enquanto a primeira caracteriza-se pela 
cooperação em prol de um objetivo comum, a segunda denota uma relação de prestação e contraprestação, onde 
interesses opostos se complementam (Di Pietro, 1999). 
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deficiência; proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 

os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; impedir a evasão, a 

destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 

cultural; proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a 

flora; fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico; combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 

social dos setores desfavorecidos; registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; e estabelecer e 

implantar política de educação para a segurança do trânsito.  

Dentro deste abrangente rol de competências concorrentes inserem-se os convênios 

intergovernamentais. Como menciona o parágrafo único do mesmo artigo 23, essa cooperação 

intergovernamental ainda aguarda Lei Complementar que a regulamente.  

Os 139 termos analisados tratam das seguintes áreas temáticas: educação, saúde, 

assistência social, esporte, cultura, emprego e renda, inclusão digital, segurança pública, infra-

estrutura urbana (aqui incluídas as áreas de habitação, saneamento, drenagem, transporte e 

mobilidade) meio-ambiente, agricultura, ciência e tecnologia, direito do consumidor e prestação 

de serviços. 

Como se pode observar, os acordos intergovernamentais celebrados por esses 

municípios não contemplam todas as áreas elencadas pelo artigo 23. Por outro lado, dada a 

abrangência da previsão constitucional, não se pode dizer que alguma das áreas onde houve 

cooperação não se encaixa em pelo menos um dos temas previstos, com exceção da prestação de 

serviços. Os casos classificados como prestação de serviços assemelham-se mais a contratos 

administrativos do que a convênios, porque envolvem a prestação de um serviço por um órgão 

público estadual ou federal aos municípios, em troca de um pagamento em dinheiro. Nesse caso, 

não ocorre de fato uma cooperação, mas as partes do acordo entenderam por bem denominá-lo de 

convênio, simplesmente por ser celebrado entre instituições públicas16.  

                                                 
16 Di Pietro (1999) alerta para o fato de que, muitas vezes utiliza-se a determinação convênio, para escapar de certas 
exigências que a Lei 8666/93 faz aos contratos administrativos.  
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Assim, com base nos dados obtidos junto às Prefeituras de Taubaté e São Carlos, a 

primeira afirmação que se pode fazer acerca destes dois municípios, no período analisado, é a 

existência de uma cooperação intergovernamental voluntária em uma intensidade relevante. A 

segunda é que esta intensidade não se deu de maneira equivalente nos dois municípios estudados. 

Dos 139 termos celebrados, apenas 35 foram celebrados por Taubaté, sendo os demais – no total 

104 – firmados entre o município de São Carlos e o governo estadual ou federal.  

Para nos aproximarmos um pouco mais deste universo de 139 termos, analisando 

qualitativamente os parâmetros nos quais se estabelece essa cooperação, o conteúdo de cada 

convênio foi organizado em onze itens relevantes: referência de identificação (número atribuído 

pelo governo estadual ou federal); data da assinatura; vigência do termo; órgão com o qual foi 

celebrado o acordo (qual é e se pertence ao governo estadual ou federal); se o acordo envolve 

transferência de recursos financeiros do estado ou União para o município, se esse recurso foi 

efetivamente transferido no período analisado17 e se há previsão de contrapartida municipal; 

caracterização do objeto do convênio; elenco das obrigações estaduais/ federais; elenco das 

obrigações municipais; e cláusulas que atribuem, a algum dos partícipes, poderes unilaterais de 

alteração do acordo.  

A partir destas onze categorias o conteúdo dos 139 termos foi organizado no Access, 

de maneira a permitir uma análise comparativa dos acordos celebrados. O que se pode perceber é 

que a estrutura dos convênios é bastante semelhante. Inicia-se pela caracterização dos partícipes e 

segue com o elenco das obrigações do órgão estadual/ federal e depois com o elenco das 

obrigações do município. A seguir vêm as cláusulas referentes aos recursos financeiros – quando 

há recursos financeiros envolvidos no acordo – prevendo os valores de transferência e 

contrapartida; possibilidade de aplicação financeira dos recursos transferidos no decorrer da 

execução do acordo; procedimentos de prestação de contas e fiscalização do cumprimento do 

acordo; depois seguem-se as possibilidades de extinção do acordo (por rescisão ou denúncia18), a 

previsão de sua vigência e, por fim, a opção pelo foro que virá a julgar eventuais demandas 

judiciais ligadas ao convênio celebrado.  

                                                 
17 A verificação da transferência de recursos financeiros foi feita a partir da análise dos balancetes de receita dos dois 
municípios, no período de 2001 a 2004. 
18 A rescisão de um convênio está sempre ligada ao inadimplemento de alguma cláusula que, por sua gravidade, leva 
à extinção do acordo. Já a denúncia, ocorre em casos nos quais uma das partes desiste, espontaneamente, de 
continuar cooperando e entende por bem cessar o acordo. 
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Considerando que os convênios regulam a execução de uma ação, projeto, programa 

ou política pública intergovernamentais, a análise de suas cláusula buscou caracterizar como se 

dá o processo de formulação, implementação e avaliação do objeto da cooperação. Levando em 

conta o objetivo central desta pesquisa – análise da autonomia e interdependência do município 

na federação brasileira – a análise da formulação, implementação e avaliação se deu sob o prisma 

da participação de cada esfera de governo nessas etapas, buscando os padrões em que se dá este 

tipo de cooperação intergovernamental.   

Com o objetivo de caracterizar este processo de gestão intergovernamental de 

políticas públicas por meio de convênios, os 139 termos foram agrupados em sete categorias, 

criadas a partir da semelhança entre os objetos de cooperação neles previstos. As sete categorias 

foram assim denominadas: 1) transferência de recursos para obras; 2) transferência de recursos 

para eventos; 3) transferência de recursos para programas; 4) implementação de política federal 

ou estadual com recursos municipais; 5) cooperação com tarefas compartilhadas; 6) cooperação 

pontual; 7) prestação de serviços.  

As três primeiras categorias envolvem transferência de recursos, 

predominantemente recursos financeiros (em alguns casos também equipamentos), do governo 

estadual ou federal, para a realização de uma obra, evento, ou programa no município. No caso 

das obras percebe-se, na maioria dos acordos, uma grande autonomia municipal, tanto na 

elaboração do projeto executivo, quanto na implementação deste, por meio de empresas 

contratadas localmente e funcionários municipais. Há grande preocupação no estabelecimento de 

procedimentos para o gasto, aplicação e prestação de contas dos recursos recebidos, resultando 

em uma avaliação que se assemelha mais a uma espécie de fiscalização pelos órgãos estaduais ou 

federais envolvidos.  

Os casos de transferência de recursos para eventos são bastante semelhantes aos 

anteriores, com a diferença de que os recursos são aplicados em eventos, organizados e realizados 

pelas administrações municipais. Como a duração dos eventos é menor (às vezes um dia) a 

cooperação é mais pontual, assemelhando-se a um apoio ou mesmo um patrocínio. Apesar da 

efemeridade desta cooperação, mantém-se o mesmo padrão de fiscalização de procedimentos 

descrito acima no que se refere aos recursos repassados, sendo esta coordenada pelos governos 

estadual ou federal. Nestes dois casos – tanto no repasse de recursos para obras, quanto no apoio 

financeiro para a realização de eventos - verifica-se, na maioria dos termos,  a previsão da 
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obrigatoriedade de divulgação do nome do órgão que transferiu os recursos nas ocasiões em que a 

obra ou evento for divulgado na mídia, além da fixação de placa, faixa ou banner com o nome do 

órgão estadual ou federal financiador próximo ao local de realização do evento ou obra.  

A análise da formulação e implementação dos convênios que transferem recursos 

para programas é um pouco mais complexa, pois o processo de formulação da política ou 

programa é fluido, não se podendo determinar ao certo onde termina a participação de uma esfera 

de governo e começa a da outra. Em alguns termos observam-se políticas/ programas estaduais/ 

federais que estabelecem diretrizes gerais, nas quais há bastante espaço para adaptação no 

município, chegando às vezes a evidenciar que foi o governo municipal que elaborou o projeto e 

captou recursos junto a algum programa estadual ou federal. Todavia, como não é possível 

determinar ao certo o grau de participação de cada esfera de governo nesse processo, a maioria 

dos casos contidos nesta categoria foi caracterizada como sendo de formulação mista. Quanto à 

implementação, verificando-se predominantemente, que fica sob a responsabilidade municipal. 

As três categorias seguintes - implementação de política federal ou estadual com 

recursos municipais, cooperação com tarefas compartilhadas e cooperação pontual – não 

envolvem recursos financeiros e, justamente por isso, compõem um material mais rico à análise 

das relações intergovernamentais e das políticas públicas compartilhadas. Isso ocorre por que 

quando há recursos financeiros envolvidos, a cooperação se resume essencialmente ao repasse de 

verba e as cláusulas dos convênios se concentram na previsão de procedimentos e penalidades 

ligadas à utilização e prestação de contas destes recursos.  

A primeira categoria refere-se a políticas/ programas que são formulados em nível 

estadual/ federal e implementados com recursos municipais. Neste caso - diferentemente daquele 

em que há transferências de recursos para programas, analisado acima – fica claro no termo de 

convênio, que o desenho do programa foi elaborado pela esfera estadual ou federal 

unilateralmente. Isto ocorre porque o termo já traz os critérios de escolha do público beneficiário, 

bem como outros componentes referentes à implementação, predefinidos e o acordo prevê, quase 

como um guia de procedimentos – o que exatamente deve ser feito pelo município, facultando 

aos governos locais muito menos discricionariedade na implementação, do que nos casos 

anteriores. Muitas vezes esta definição não é feita nem no âmbito do convênio, sendo prévia ao 

acordo, havendo apenas a menção no termo de que as normas foram estabelecidas por decreto ou 

regulamento estadual/ federal, ou mesmo por uma medida provisória. Em boa parte destes casos 
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o acordo traz expressa a denominação do programa, atribuída pela esfera estadual ou federal, 

sendo esta denominação inclusive veiculada como programa estadual ou federal. 

A segunda categoria de convênios que não envolvem recursos financeiros 

denominada cooperação com tarefas compartilhadas nos pareceu a categoria mais interessante, 

no que se refere à articulação intergovernamental de políticas públicas. Nesta categoria não há 

uma regra quanto à formulação e implementação de políticas, podendo ser estadual ou federal, 

municipal ou mista, de acordo com uma lógica que parece articular os recursos que cada nível de 

governo pode oferecer, de maneira eficaz. É necessário, entretanto, ressaltar que a análise foi 

realizada com base nos textos dos convênios celebrados. Especialmente nestes casos de 

cooperação seria interessante observar o processo de implementação de cada um dos acordos, 

com entrevistas aos gestores estaduais/ federais e municipais, para verificar como a cooperação 

acordada funcionou na prática.  

A categoria cooperação pontual refere-se a acordos que prevêem uma cooperação 

ligada a uma situação passageira, ou a um auxílio específico ao município, como por exemplo 

cessão de bens, autorização para interdição de rodovias estaduais ou federais durante a realização 

de uma obra municipal, dentre outras situações. Neste caso, não cabe falar em formulação, 

implementação e avaliação de políticas/ programas, porque o objeto da cooperação não chega a 

constituir uma política ou um programa. É um auxílio bastante limitado e restrito.  

Por fim, está  categoria da prestação de serviços. Nestes casos, os acordos 

assemelham-se mais a contratos de prestação de serviços do que a convênios. O município 

contratou um órgão estadual ou federal por sua especialização, da mesma maneira que poderia ter 

contratado uma empresa privada para realizar um serviço. Verifica-se uma prestação de serviço e 

o pagamento por isso.  

Antes de passarmos ao detalhamento de cada uma das categorias criadas, com o 

enquadramento dos termos analisados, cabe um comentário geral a respeito do processo de 

avaliação de políticas/ programas previstos nos acordos. Como acima afirmado, o processo de 

avaliação assemelha-se mais a uma fiscalização por procedimentos do que a uma avaliação que 

leve em conta a eficiência, eficácia e efetividade das políticas. O mais comum é a exigência 

apenas de prestação de contas por relatórios físico-financeiros.  

Alguns convênios prevêem a existência de plano de trabalho em complemento, 

sendo que estes encontram-se arquivados junto aos processos administrativos de cada um dos 
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convênios – material que não foi analisado nesta pesquisa. Entretanto, cabe observar que, ainda 

que exista a previsão de metas ou indicadores de monitoramento nestes planos de trabalho, nos 

termos dos convênios não há previsão que se refira à necessidade de cumprir eventuais metas 

previstas no plano, nem mesmo a necessidade de um monitoramento ou avaliação destas 

possíveis metas. Além disso, não há a previsão de que o não cumprimento de eventuais metas 

previstas no plano venha a constituir um inadimplemento grave a ponto de gerar a rescisão do 

convênio ou devolução dos recursos. Essa previsão é reservada ao gasto, aplicação e prestação de 

contas dos recursos transferidos. 

Quanto ao inadimplemento das obrigações previstas nos convênios cabe ainda um 

comentário generalizado. Via de regra, tanto contratos como convênios, trazem a previsão das 

causas de rescisão do acordo, que normalmente advém do inadimplemento de obrigações 

previstas para as partes. No caso dos convênios intergovernamentais analisados quase a totalidade 

dos termos traz possibilidades de rescisão apenas para inadimplemento de obrigações municipais, 

como se os órgãos estaduais ou federais não viessem a descumprir obrigações pactuadas e o 

município fosse um “potencial infrator”; ou ainda como se o descumprimento por parte do estado 

ou da União fosse menos grave do que o descumprimento de obrigações por parte dos municípios 

e, por isso, não deve levar ao rompimento do acordo. 

A maioria das causas de rescisão mencionadas são: utilização pelo município dos 

recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; aplicação dos recursos no mercado financeiro 

em desacordo com o previsto; ausência de prestação de contas parciais ou final no prazo 

estabelecido. Alguns termos, celebrados com o governo do estado, são ainda mais explícitos, 

trazendo como única possibilidade de rescisão a seguinte cláusula: “o inadimplemento total ou 

parcial das obrigações por parte da Prefeitura ensejará a imediata rescisão do contrato e 

importará na imediata restituição da importância recebida ou proporcional às perdas justificadas” 

(grifo nosso). Outros prevêem “a instauração de Tomada de Contas Especial quando houver 

algum descumprimento por parte do convenente19” (grifo nosso).  

Passemos agora à análise detalhada de cada uma das categorias mencionadas, 

explicitando os convênios classificados em cada uma delas. 

 

                                                 
19 Convenente é a denominação utilizada para designar o município nos convênios em que há repasse de recurso. O 
governo estadual ou federal é denominado concedente (porque concede recursos). 
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4.1. Termos que repassam recursos estaduais ou federais para obras. 
 

Na categoria de convênios que regulamentam o repasse de recursos estaduais ou 

federais para obras realizadas no município foram classificados 23 termos. Vejamos do que 

tratam estes acordos. 

Como se pode observar, a grande maioria destes convênios – 21 dentre os 23 -  foi 

celebrada por São Carlos.  Destes 21, mais da metade – 15 - foram celebrados com o governo 

federal e apenas 06 com o governo estadual. No caso de Taubaté, os dois acordos de repasse de 

recursos para obras foram celebrados com o governo estadual. Isto é, no período de quatro anos 

Taubaté não recebeu do governo federal nenhuma transferência voluntária destinada à execução 

de obras no município.  

A explicação para a diferença entre os dois municípios poderia estar na afinidade 

partidária entre os Chefes dos Executivos municipal, estadual e federal. No período de 2001 e 

2002, a Presidência da República era ocupada pelo PSDB – mesmo partido do Prefeito de 

Taubaté e oposição ao partido que governava São Carlos – PT. Neste período Taubaté não 

recebeu nenhum recurso de convênio para obra, do governo federal, enquanto São Carlos 

celebrou quatro acordos, que resultaram na transferência de R$430 mil nos dois anos 

mencionados. Neste caso, comparando as duas cidades, a oposição acabou sendo mais favorecida 

do que a Prefeitura do próprio partido do Presidente da República. No período seguinte – de 2003 

a 2004 – o Partido dos Trabalhadores assumiu a Presidência da República e o número de 

convênios cujo objeto contempla a transferência de recursos para a realização de obras no 

município de São Carlos foi quase quatro vezes maior do que no período anterior – passou de 

quatro para quinze, e Taubaté continuou sem nenhum convenio deste tipo. 

A relação com o governo estadual também não demonstra claramente um viés 

partidário nas relações intergovernamentais. Durante todo o período pesquisado o Estado de São 

Paulo foi governado pelo PSDB – partido que governou Taubaté no período e oposição ao partido 

que geria a Prefeitura de São Carlos. Nesse caso também São Carlos obteve mais acordos que 

Taubaté, tendo celebrado seis convênios, três vezes mais do que os firmados entre Taubaté e o 

governo do estado.  

Nos 15 acordos celebrados entre São Carlos e o governo federal foram repassados 

recursos de apenas 10, totalizando R$ 2.962.415,79 (dois milhões, novecentos e sessenta e dois 

mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos) de recursos federais para obras nos 
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anos de 2001 a 2004. O recurso mais volumoso – um milhão e duzentos mil reais – foi transferido 

no orçamento de 2004, referente a um convênio celebrado em 2003, cujo objeto é a construção de 

um hospital-escola, que integrará a rede municipal de atendimento e será utilizado pelos alunos 

de medicina de um futuro curso a ser aberto na Universidade Federal de São Carlos. Há a 

previsão de contrapartida de recursos financeiros municipais. 

A maior parte dos recursos – R$ 2.532.415,00 – foi transferida nos anos de 2003 e 

2004, isto é, no governo do Presidente Lula, do mesmo partido que o governo da Prefeiruta de 

São Carlos.  
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