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RESUMO 

 

 

Será que mais recursos faz com que o governo gaste melhor? Existem teorias 

a favor e contra, portanto, avaliar os efeitos é uma questão empírica. Contudo, 

avaliar essa questão é empiricamente difícil porque em geral tem-se problemas 

com endogeneidade típica. Em geral, municípios que gastam mais possuem 

receitas maiores, e em muitos casos, melhor qualidade. Assim, gastos melhores 

estão associados a mais recursos. Neste trabalho explora-se a expansão do 

programa de concessão de rodovias Estado de São Paulo, o qual gera, de forma 

exógena, aumento nas receitas municipais via arrecadação de ISS, para analisar o 

efeito de um aumento da receita sobre a qualidade do gasto público em educação 

e saúde. Usando a metodologia de diferenças em diferenças, analisa-se o impacto 

da variação exógena do aumento das receitas nos Municípios sobre a qualidade 

dos gastos com educação e saúde, medida pela infraestrutura educacional e pelo 

número de médicos. O grupo de controle são os municípios que possuem rodovias 

que não foram concedidas pelo Estado ou União, logo não recebem ISS das tarifas 

de pedágio; e o grupo de tratamento são os municípios que possuem rodovias que 

FORAM concedidas pelo Estado ou União e passaram a receber ISS, proveniente 

das tarifas de pedágio. 

Este trabalho mostra que os municípios isolados que recebem a receita 

inesperada proveniente do ISS sobre as tarifas dos pedágios apresentam aumento 

na quantidade de médicos, o que pode indicar melhor nível de atendimento à saúde 

local. Em relação a infraestrutura educacional, medida pela variação na quantidade 

de salas de aula, identifica-se uma piora neste indicador, o que pode refletir em 

salas com maior densidade de alunos. Por outro lado, os municípios que passaram 

a receber essa receita exógena de ISS mantiveram a qualidade das escolas, que 

foi medida pela análise do primeiro componente principal, criado através da 

combinação das seguintes variáveis do censo escolar: (i) número de escolas com 

computadores, (ii) com internet, (iii) com instalações esportivas, (iv) biblioteca, (v) 

equipamentos de áudio e vídeo e (vi) se possui sistemas de esgoto e eletricidade. 

Palavras-chave: Transporte rodoviário no Estado de São Paulo, Tributos 

Municipais ISS, Concessões administrativas, Educação, Saúde 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Will more resources make the government spend better? There are theories for and 

against, therefore, to evaluate the effects is an empirical question. However, 

assessing this issue is empirically difficult because problems with typical 

endogeneity are generally encountered. In general, municipalities that spend more 

have higher incomes, and in many cases, better quality. Thus, better spending is 

associated with more resources. This work explores the expansion of the State of 

São Paulo highway concession program, which generates, in an exogenous way, 

an increase in municipal revenues through the collection of ISS, to analyze the effect 

of an increase in revenue on the quality of public expenditure in education and 

health. Using the differences-in-differences methodology, the impact of the 

exogenous variation of the increase of the revenues in the Municipalities on the 

quality of the expenditures with education and health, measured by the educational 

infrastructure and by the number of doctors, is analyzed. The control group is the 

municipalities that have highways that were not granted by the State or the Union, 

so do not receive ISS from toll rates; and the treatment group are the municipalities 

that have highways that WERE granted by the State or Union and started to receive 

ISS, derived from toll rates. 

This work shows that the isolated municipalities that receive the unexpected 

revenue from the ISS on toll rates show an increase in the number of doctors, which 

may indicate a better level of local health care. In relation to the educational 

infrastructure, measured by the variation in the number of classrooms, a worsening 

in this indicator is identified, which may reflect in rooms with a higher density of 

students. On the other hand, the municipalities that started to receive this 

exogenous income from ISS, maintained the quality of the schools, which was 

measured by the analysis of the first main component, created by combining the 

following variables of the school census: (i) number of schools with computers, (ii) 

with internet, (iii) with sports facilities, (iv) library, (v) audio and video equipment and 

(vi) if it has sewage and electricity systems. 

Keywords: highway concessions; municipal taxes; health; education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Será que mais recursos fazem com que os prefeitos gastem melhor? Existem 

teorias a favor e contra, portanto, avaliar os efeitos é uma questão empírica. Contudo, 

avaliar isso é empiricamente difícil porque em geral tem-se problemas com 

endogeneidade típica. Em geral, municípios que gastam mais possuem receitas 

maiores, e em muitos casos, melhor qualidade. Assim, gastos melhores estão 

associados a mais recursos. Neste trabalho explora-se a expansão do programa de 

concessão de rodovias Estado de São Paulo, o qual gera, de forma exógena, aumento 

nas receitas municipais via arrecadação de ISS, para analisar o efeito de um amento 

da receita sobre a qualidade do gasto público em educação e saúde. Usando a 

metodologia de diferenças em diferenças, analisa-se o impacto da variação exógena 

do aumento das receitas nos Municípios sobre a qualidade dos gastos com educação 

e saúde, medida pela infraestrutura educacional e pelo número de médicos. O grupo 

de controle são os municípios que possuem rodovias que NÃO foram concedidas pelo 

Estado ou União, logo não recebem ISS das tarifas de pedágio; e o grupo de 

tratamento são os municípios que possuem rodovias que FORAM concedidas pelo 

Estado ou União e passaram a receber ISS proveniente das tarifas de pedágio. 

Municípios que possuem rodovias concedidas e que possuem acesso direto à 

cidade foram excluídos com o intuito de evitar externalidade. A externalidade pode 

gerar efeitos colaterais de uma decisão sobre aqueles que não participaram dela. 

Neste trabalho, entendemos que existe externalidade quando há rodovias concedidas 

com acesso direto a algum Município. Assim, podemos dizer que a rodovia concedida 

gerou externalidade positiva, ou seja, quando os municípios, passaram a se beneficiar 

do aumento de tráfego. Portanto, os municípios que possuem rodovias concedidas, 

com acesso direto à cidade, e que também passaram a receber ISS, não fizeram parte 

da base de dados. 

Este trabalho mostra que os municípios isolados que recebem uma receita 

inesperada, proveniente do ISS sobre as tarifas dos pedágios apresentam aumento 

na quantidade de médicos, o que pode indicar melhor nível de atendimento à saúde 

local. Em relação a infraestrutura educacional, medida pela variação na quantidade 

de salas de aula, identificamos uma piora neste indicador, o que pode refletir em salas 
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com maior densidade de alunos. Por outro lado, os municípios que passaram a 

receber essa receita exógena de ISS mantiveram a qualidade das escolas, que foi 

medida pela análise do primeiro componente principal, criado através da combinação 

das seguintes variáveis do censo escolar: (i) número de escolas com computadores, 

(ii) com internet, (iii) com instalações esportivas, (iv) biblioteca, (v) equipamentos de 

áudio e vídeo e (vi) se possui sistemas de esgoto e eletricidade.  

A literatura vem estudando os efeitos de um aumento nas receitas dos munícipios 

brasileiros em resultados políticos e econômicos, com foco em variações exógenas 

em leis e recursos naturais, como em Brollo et al (2013). Assim, um dos objetivos 

deste estudo é contribuir para o assunto, especificamente relacionados aos temas da 

expansão dos Programas (Federal e Estadual) de Concessão de Rodovias no Estado 

de São Paulo.  

Este trabalho baseia-se nesses dados de duas maneiras. Primeiro, ele depende 

do uso de variações exógenas nas receitas tributárias. Em segundo lugar, a riqueza 

dos dados permite considerar a destinação dos recursos em uma ampla gama de 

resultados de gastos municipais, além daqueles apresentados neste trabalho. 

Neste trabalho analisamos o impacto de um aumento exógeno dessa receita de 

ISS em relação aos gastos municipais. Enquanto Gadenne (2012) trata das variações 

das receitas, tributárias e não tributárias, recebidas pelos Municípios, para estudar a 

destinação do orçamento público analisando os impactos no orçamento dos 

municípios do Brasil em função das receitas próprias e das transferências do Governo 

Federal.  

Outros autores analisam os efeitos de um aumento exógeno nas receitas usando 

alterações nas leis como variação, como pode ser visto em Brollo et al (2013), em 

Corbi et al (2014) e Gadenne, (2012). Por exemplo, em Brollo et al (2013), os autores 

abordam o impacto das receitas adicionais na gestão governamental, passível de 

corrupção, e na qualidade dos políticos. A evidência refere-se a municípios no Brasil, 

onde as transferências federais para os governos municipais mudam exogenamente 

de acordo com o número de habitantes. Os autores usaram um modelo de regressão 

com descontinuidade para testar a teoria e identificar o efeito causal sobre o número 

de funcionários empregados no município, em relação à corrupção política e às 

características observadas dos prefeitos. Os autores concluíram que quanto maior o 
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valor da transferência, maior o nível de corrupção, evidenciando a queda de qualidade 

dos prefeitos. 

Já em Corbi et al (2014) os autores examinam o impacto das transferências de 

receitas aos municípios em relação aos gastos com mão de obra municipal nas 

gestões dos prefeitos. Eles analisam as faixas de transferência, de acordo com a 

população de cada município, e também concentram suas análises nas quebras de 

cada faixa. Os autores usam um modelo de regressão em descontinuidade de "fuzzy" 

para identificar o efeito causal dos gastos com mão de obra. Neste artigo, os autores 

concluíram que os efeitos das transferências são maiores em municípios menores e 

pertencentes à região sudeste. 

Em Gadenne (2012), a autora indaga se os aumentos na capacidade dos 

municípios em gerar receitas, através da cobrança de tributos e repasses federais, 

têm impacto positivo nos investimentos em infraestrutura educacional, dentre outros 

investimentos.  Para atingir seu objetivo, a autora estuda o perfil dos repasses federais 

aos municípios. Ela adota como premissa as receitas extraordinárias recebidas 

através dos repasses, e analisa se essas receitas foram alocadas em melhorias dos 

serviços públicos. Além disso, ela analisa se os prefeitos alocam os gastos de forma 

diferente, considerando a origem do recurso (tributária ou não tributária). Uma 

característica fundamental da política tributária é que os municípios decidem quando 

incluir uma receita no orçamento. Essa especificidade nos permite separar o impacto 

do ISS nas receitas fiscais e nos resultados de gastos públicos dos determinantes de 

seleção e das variáveis no tempo que não são observadas. As previsões do modelo 

foram testadas comparando como os municípios gastam, dado que apresentaram 

aumentos nas receitas tributárias. Aqui o desafio foi a identificação dos municípios 

isolados, que estão no grupo tratado, ou seja, que passaram a receber 

inesperadamente uma receita exógena (ISS proveniente das tarifas de pedágio). As 

variações das receitas não tributárias se originam de uma regra exógena e 

determinada pelo município, tal como em Litschig e Morrison (2013) e em Brollo et al. 

(2013).  

Outros autores vêm contribuindo para disseminação do conhecimento sobre 

temas relacionados às finanças públicas dos municípios brasileiros. Os efeitos de um 

aumento exógeno nas receitas em função de recursos naturais podem ser vistos em 

Caselli e Michaels (2013). Neste artigo os autores usam a variação da produção do 
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petróleo entre os municípios brasileiros para inferir os efeitos do recebimento de uma 

receita extraordinária. Dado que a produção de petróleo não compõe o PIB dos 

municípios, mas provoca impacto nas receitas municipais em função do pagamento 

dos royalties pelas empresas que exploram as bacias, os municípios não tem como 

prever esta receita adicional. Os autores concluíram que as receitas extraordinárias 

do petróleo contribuem pouco para os padrões de vida locais, usando dados da mídia 

brasileira e da polícia federal para documentar que uma alta produção de petróleo 

incrementa supostos exemplos de atividades ilegais associadas à gestão 

orçamentária das prefeituras.  

Por fim, Barnerjee et al (2010) adotam uma estratégia empírica de identificação 

semelhante a que foi empregada nesta dissertação. Nesse artigo os autores estimam 

o efeito do acesso à malha de transportes em relação aos indicadores econômicos 

regionais na China, ao longo de vinte anos de crescimento da renda, usando a rede 

de transportes como variável exógena. Os resultados obtidos no modelo proposto 

mostram que a proximidade com redes de transporte apresenta efeito causal positivo 

nos níveis do PIB per capita entre os setores da economia, mas nenhum efeito sobre 

o crescimento do PIB per capita. 

Assim como Gadenne (2012), a estratégia empírica desse trabalho baseia-se em 

um estimador de diferenças em diferenças e um conjunto de dados em painel sobre 

as receitas e gastos municipais em saúde e educação. Usando a metodologia de 

diferenças em diferenças, no qual o grupo tratado são os Municípios que passaram a 

receber ISS das rodovias concedidas, analisamos a variação exógena do aumento 

das receitas nos Municípios sobre os gastos com educação e saúde, nossas variáveis 

de interesse. Para a variável educação, utilizamos dois indicadores: (i) quantidade de 

salas por alunos e (ii) qualidade das escolas municipais, essa última construída com 

base nos dados do Censo Escolar. Já para a saúde foi utilizada a quantidade de 

médicos por mil habitantes em cada cidade.  

As receitas municipais inesperadas podem refletir um importante reforço de caixa 

aos munícipios, que em sua totalidade não são autossuficientes em suas finanças, 

pois a estrutura de governo criada no país faz com que as cidades dependam de 

repasses provenientes dos Governo Federal e Estadual. 
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Usando a metodologia de diferenças em diferenças, tendo como resultado a 

qualidade da educação, a quantidade de educação e a quantidade de saúde a 

disposição da população chegamos nos seguintes resultados: ao contrário dos 

resultados apresentados em Gadenne (2012), nos municípios isolados que passaram 

a receber ISS proveniente das rodovias concedidas (receitas inesperadas), não 

identifica-se significância estatística para a variável de interesse que mede as 

melhorias na qualidade da infraestrutura educacional. 

Foram identificados impactos na quantidade de salas de aula e na quantidade de 

médicos nos municípios que passaram a receber ISS proveniente do pedágio. 

Evidências em consonância com esses resultados foram encontradas em Gadenne 

(2012).  

Este trabalho é divido da seguinte forma. A Seção 2 apresenta o contexto 

institucional e política tributária municipal. A Seção 3 apresenta as bases de dados 

utilizadas neste trabalho. A Seção 4 apresenta a estratégia empírica e a Seção 5 

apresenta os resultados do modelo proposto. 
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2 Contexto Institucional e Política orçamentária dos municípios 

 

Esta seção fornece informações básicas sobre o Programa de Concessões 

Rodoviárias do Estado de São Paulo1 e descreve a incidência o ISS (Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza) sobre as tarifas de pedágio2 das rodovias concedidas 

no Estado de São Paulo. Vale ressaltar que rodovias pedagiadas que estão sob 

gestão de qualquer ente federativo não recolhe ISS. 

Dadas as restrições orçamentárias e a necessidade de manutenção e operação 

do sistema rodoviário, o governo estadual optou, desde a década de 1990, por 

celebrar contratos de concessão rodoviária para rodovias selecionadas. 

O Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, instituído em 

março de 1998, promoveu importante incremento, de forma exógena, para as receitas 

dos municípios que possuem em seu território rodovias concedidas à iniciativa 

privada. Isso porque esses municípios passaram a ter direito ao recebimento do ISS 

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), que incide sobre as tarifas de 

pedágio das rodovias concedidas que passam pelo município.  

Em 2015, dos 645 municípios paulistas, 297 (46%) tiveram esse incremento de 

receita em função das rodovias pedagiadas. Como pode ser observado na Figura 1, 

o Estado de São Paulo possui malha rodoviária ampla, e com a implementação do 

                                                           
1 No Estado de São Paulo, na primeira etapa do Programa de Concessões o regime escolhido foi o de concessão 

pela maior outorga e tarifa inicial preestabelecida pelo Poder Concedente, que é a entidade política que detém 

a titularidade do serviço público, titularidade essa outorgada pela Constituição Federal aos entes federativos: 

União, Estados, Distrito Federal e municípios. A malha rodoviária estadual concedida nessa primeira etapa foi 

dividida em 12 lotes, envolvendo 168 municípios. Enquanto a concessão federal envolveu 1 lote com 19 cidades. 

Já na segunda Etapa do Programa, com início em 2008, o critério de escolha das concessionárias foi o maior 

deságio em relação ao valor de tarifa básica de pedágio definida pelo Poder Concedente. A malha rodoviária 

estadual concedida nessa segunda etapa foi dividida em 7 lotes, envolvendo 88 municípios. Enquanto a 

Concessão Federal envolveu 3 lotes, abrangendo 39 cidades. 
2 O valor do pedágio é calculado a partir de um conceito chamado tarifa quilométrica básica, que determina 

quanto a concessionária pode cobrar por quilômetro. A cobrança do pedágio é realizada de acordo com o tipo 

de veículo, número de eixos e pela característica de rodagem (simples ou dupla), de acordo com a tabela de 

classificação de veículos, apresentada no Edital de Concessão. 
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Programa de Concessões Rodoviárias um alto número de municípios foi beneficiado 

por esse incremento de receitas inesperadas, em virtude do recolhimento do ISS 

(nome usual dado ao ISS) sobre os pedágios – já que 52% da malha rodoviária do 

Estado é concedida à iniciativa privada, segundo dados do DER (Departamento de 

Estradas de Rodagem). 

 

 

Gráfico 1: Quantidade de Munícipios que recebem ISS dos pedágios no Estado de São 
Paulo 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 1: Malha Rodoviário no Estado de São Paulo 

 

Fonte: DER 

 

 

Tabela 1: Distribuição da Malha Rodoviária no Estado de São Paulo 

 

Fonte: DER 

 

Base : Novembro/2017
EXTENSÃO em km DER CONCESSÕES Total Estaudal Federal Municipal Total

Terra 763.62       -                   763.62              -            161,180.64 161,944.26 
Pista Simples 9,261.29    1,576.52         10,837.81        435.96     15,036.68    26,310.45    
Pista Dupla 924.59       4,116.08         5,040.67          621.25     -                5,661.92      

10,949.50 5,692.60         16,642.10        1,057.21 176,217.32 193,916.63 

Terra 235.70       -                   235.70              -            -                235.70          
Pista Simples 1,788.78    308.13            2,096.91          0.16          -                2,097.07      
Pista Dupla 191.78       113.59            305.37              -            -                305.37          

2,216.26    421.72            2,637.98          0.16          -                2,638.14      

1,405.49    1,409.38         2,814.87          2.19          -                2,817.06      
1,405.49    1,409.38         2,814.87          2.19          -                2,817.06      

14,571.25 7,523.69         22,094.94        1,059.56 176,217.32 199,371.82 

Subtotal

Total

Eixo

Acessos

Subtotal

Subtotal

Dispositivos
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O que é interessante nesse processo de privatização é que quando um 

município possui uma rodovia que será concedida, ele passa a receber ISS a partir do 

momento em que se inicia a cobrança de pedágio, e esse imposto é transferido para 

os municípios em que a rodovia passa de acordo com a extensão do trecho concedido. 

Como regra geral, o ISS é recolhido por todos os municípios que possuem em seu 

território rodovias concedidas, sendo a proporção do repasse igual ao percentual da 

rodovia que está inserida no município. E a base de cálculo do ISS é o preço do serviço 

prestado, que neste caso é a tarifa de pedágio. 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), é um imposto brasileiro 

municipal, ou seja, somente os municípios têm competência para instituí-lo (Art.156, 

inciso III, da Constituição Federal). A única exceção é o Distrito Federal, unidade da 

federação que tem as mesmas atribuições dos Estados e dos Municípios. 

Neste trabalho analisamos cidades pequenas e isoladas, que não possuem 

nenhum poder para impor, ao Estado ou União, a concessão das rodovias que cortam 

seu território. Com isso, acreditamos que a concessão não tenha sido influenciada 

pelo município, tornando assim uma variável exógena. Além disso, ao considerar 

apenas municípios isolados, seria excluído qualquer efeito direto das privatizações 

das rodovias pois estes seriam apenas municípios de passagem 

No contrato de concessão rodoviária não há dúvida de que a concessionária 

assume a responsabilidade de manter a rodovia em boas condições de uso, tendo, 

em troca, a receita de pedágio. Neste sentido, o ISS do serviço indicado no subitem 

22.01 da Lei Complementar nº 100 (de 22 de dezembro de 1999), alterada pela Lei 

Complementar nº 116 (de 31 de julho de 2003), tem como base de cálculo a receita 

bruta obtida pela concessionária com a cobrança de pedágio.  

Como regra geral, o ISS é recolhido ao município em que se encontra o 

estabelecimento do prestador, e a alíquota utilizada é variável de um município para 

outro. A única regra geral que os municípios devem seguir é a manutenção do imposto 
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entre a faixa de alíquota de 2 a 5%, estabelecida pela União para todos os serviços 

por meio da Lei Complementar nº 1003. 

Curiosamente, dos 168 municípios atendidos na primeira fase do Programa de 

Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, 33 Municípios iniciaram a cobrança 

do ISS no ano 2000. Este fato evidencia a incapacidade tributária para administrar 

suas receitas tributárias. 

 

 

Gráfico 2: Participação do ISS sobre pedágio na receita total dos municípios 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                                           
3 Com o Programa de Concessão de Rodovias houve a necessidade de realizar alteração da Lei do ISS, que ocorreu 

em 1999. Para os municípios recaiu a obrigação de aprovar a nova incidência até o dia 2 de outubro de 1999 para 

que pudesse apresentar efeitos a partir de 1 de janeiro de 2000. 

Já na alteração do ISS, ocorrida em 2003, desde que observados os princípios da anterioridade e da anterioridade 

nonagesimal, o prazo impreterível findou em 2 de outubro de 2003, para que pudesse apresentar efeitos a partir 

de 1 de janeiro 2004.  

Assim, dos 168 municípios atendidos na primeira fase do Programa de concessões rodoviárias do Estado de São 

Paulo, somente 148 atenderam aos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal e puderam realizar 

a cobrança do ISS sobre as receitas das concessionárias de rodovia a partir de 1 de janeiro de 2004. Considerando 

a homogeneidade do critério, foram utilizados dados a partir de 2004 para testar o modelo proposto neste 

trabalho. 
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2.1 Base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 

 

A base de cálculo do ISS é o preço do serviço prestado, que neste caso é a tarifa 

de pedágio, ou seja, a receita das Concessionárias de rodovias. A partir da vigência 

da Lei Complementar n. 116/03 o critério de repartição do ISS de pedágio leva em 

consideração a extensão da rodovia dentro do território de cada Município. 

Até dezembro de 2003 o ISS era distribuído de acordo com a quilometragem inicial 

e final de cada praça de pedágio, no município em cujo território houvesse parcela de 

estrada explorada pela iniciativa privada. 

Por exemplo, se o TCP da praça de pedágio for de 100 quilômetros e estiver 

inserido em quatro municípios, assumindo por simplicidade que os trechos são 

simétricos, cada município teria direito a 25% de 60% do imposto a ser recolhido, ou 

seja, 15% do total. Já o município que tivesse em seu território a praça de pedágio 

seria beneficiado com o valor complementar de 40% do imposto a ser recolhido, ou 

seja, 55% do total.  

O critério da base de cálculo do ISS foi alterado pela Lei complementar nº 116, de 

31 de julho de 2003. Neste caso, sabendo que o ISS tem como fato gerador a tarifa 

de pedágio paga pelo usuário, o imposto devido passou a ser distribuído de forma 

proporcional a cada município cujo território possua extensão de rodovia explorada, 

independentemente da localização da praça de pedágio. 

O § 2º do art. 3º da Lei Complementar n. 116/03 estabelece: 

Que a partir da vigência dessa Lei Complementar o critério de repartição do ISS 

de pedágio foi alterado: já não mais vem ao caso a localização das praças de pedágio. 

O que importa é a extensão do território de cada Município cruzado pela rodovia. 

Inicialmente, a Lei Complementar nº 100 (de 22 de dezembro de 1999) previa que 

o imposto seria calculado sobre a parcela do preço correspondente à proporção direta 

da parcela da extensão da rodovia explorada, no território do município, ou da metade 

da extensão de ponte que una dois municípios. Assim, a base de cálculo apurada era 

dividida em dois grupos: 
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Grupo I - é reduzida, nos municípios onde não haja praça de cobrança de pedágio, 

para sessenta por cento de seu valor; 

Grupo II – é acrescida, nos municípios onde haja posto de cobrança de pedágio, 

do complemento necessário à sua integralidade em relação à rodovia explorada. 

Em muitos casos, uma mesma rodovia é objeto de mais de um contrato de 

concessão, em vista de sua grande extensão ou em razão de especificidades de 

determinados trechos. A rodovia SP-330 (Anhanguera), por exemplo, tem quatro 

contratos de concessão. Em tais condições, o ISS é rateado por contrato de 

concessão, cada qual com os seus postos de pedágio.  

Considerando o mesmo esquema de definição do TCP, a base de cálculo do ISS 

passou a ser o somatório das receitas geradas em todas as praças de pedágio da 

mesma rodovia e distribuídos proporcionalmente ao trecho pertencente a cada 

município. 

Por exemplo, se o somatório do TCP das praças de pedágio for de 100 quilômetros 

e estiver inserido em 10 municípios, assumindo que os trechos sejam simétricos, cada 

município teria direito a 10% do imposto a ser recolhido. 

Em virtude dessa mudança da legislação, será considerado apenas os dados após 

2004. 

 

2.2 Educação e Saúde 

 

A Constituição Brasileira de 1988 prevê que estados e municípios sejam 

responsáveis pela provisão de educação primária e secundária. Porém, na prática, os 

municípios são os principais responsáveis pela educação básica (Educação Infantil e 

o Ensino Fundamental obrigatório, que atualmente vai até o nono ano).  

Apesar da Constituição Brasileira determinar que estados e municípios devem 

compartilhar a responsabilidade pela provisão de educação primária e secundária, na 

prática, os governos estaduais administram escolas secundárias e os governos 

municipais são os principais responsáveis pelas escolas primárias (ensino 

fundamental). Em 2005, aproximadamente 85% de todas as escolas da 1ª à 4ª série 
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eram administradas pelos municípios, sendo o restante escolas primárias particulares 

ou estaduais (ver Ferraz et al. (2012)). 

Em relação à saúde, a Constituição Brasileira, em seu artigo 195, definiu que o 

financiamento do SUS é realizado pelo orçamento da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, além de outras fontes. Assim, a responsabilidade financeira 

ficou compartilhada pelos três níveis de gestão. 

A Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000 e a Lei Complementar 

nº 141/2012, provocaram alterações relevantes em relação aos gastos das três 

esferas de governo com a saúde. Teve a intenção de que a participação dos estados 

e municípios no financiamento da saúde crescesse e que em contrapartida a 

participação da União caísse. Assim, considerando que a Constituição Brasileira fixa 

limites mínimos de gastos com educação (25%) e saúde (15%), e que estas 

obrigações consomem uma grande parte da receita corrente liquida dos municípios, 

esta dissertação irá focar na qualidade dos gastos com educação e saúde.  
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3 Base de dados 

 

A principal variável de interesse neste trabalho é o ISS proveniente das tarifas de 

pedágio das rodovias concedidas no Estado de São Paulo. Esses dados de ISS foram 

obtidos na ARTESP para as rodovias estaduais e na CCR, ARTERIS e Triunfo para 

as rodovias federais.  Os dados de educação foram obtidos no site do INEP. 

Utilizamos dados anuais do censo escolar para criar um índice de qualidade das 

escolas municipais. Dados de saúde foram extraídos do site do Centro de Estudos da 

Metrópole (CEM), e utiliza-se nesse trabalho dados anuais do total de médicos por 

município. Os valores do PIB e os dados populacionais por município estão 

disponíveis no site do IBGE cidades. Por fim os dados da contabilidade municipal 

estão disponíveis no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Todos os dados 

contemplam o período compreendido entre 2004 e 2015. 

 

3.1    Imposto sobre serviços de qualquer natureza 

 

As informações de receita por praça de pedágio das rodovias estaduais 

concedidas, que estão sob gestão da ARTESP, foram obtidas através da Lei de 

Acesso à Informação, que foi instituída pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, bem como pelo decreto estadual que a regulamenta, nº 58.052, de 16 de 

maio de 2012. Esse decreto criou o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, no qual 

é possível solicitar documentos e dados relativos aos órgãos e entidades da 

Administração Pública Paulista. Assim, através do SIC da ARTESP foram obtidas as 

informações das receitas mensais por praça de pedágio desde janeiro de 2000, bem 

como os critérios de rateio utilizados pelas Concessionárias para recolhimento do ISS. 

Considerando que as receitas de pedágio são auditadas semestralmente pela 

ARTESP, esses dados foram utilizados como base de cálculo do ISS de cada 

município paulista. Já os critérios de rateio do ISS seguem a Lei Complementar nº 100 

(de 22 de dezembro de 1999), alterada pela Lei Complementar nº 116 (de 31 de julho 

de 2003), conforme já mencionado. 
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Para manter a uniformidade dos dados todas as receitas, por praça de pedágio, 

foram ajustadas para valores de dezembro de 2016 pelo IPCA acumulado 

mensalmente, sendo que a base igual a cem (base=100) foi fixada em janeiro de 2000, 

ano no qual teve início a cobrança de ISS nas rodovias concedidas. 

Com os dados das receitas mensais, em valores de dezembro de 2016, foi 

calculado o ISS mensal, respeitando a alíquota e o fator de participação vigentes para 

cada município.  Também foi levado em consideração o início de operação de cada 

praça de pedágio. Assim:   

 

𝐼𝑆𝑆𝑄𝑁𝑝 =  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑝 ∗  𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎
𝑚

∗  𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜
𝑟,𝑚

 

 

No qual: 

𝐼𝑆𝑆𝑄𝑁  é o ISS gerado em função da receita da praça de pedágio p. 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  é a Receita da praça de pedágio p, sendo p o nome da praça de pedágio. 

𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎  é a alíquota vigente para cada município, sendo m o município, que pode 

ter alíquota entre 2% e 5%. 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 ,  é o fator relativo à rodovia (r) e a participação da receita de 

praça de pedágio de cada município (m), conforme Trecho de Cobertura da Praça de 

Pedágio (TCP). 

 

Superada esta etapa, os dados foram agrupados e consolidados por ano fiscal 

para cada município. Se um município é cortado por mais de uma rodovia concedida, 

os valores de ISS gerados em cada praça de pedágio foram somados.   

Em relação às rodovias federais, a solicitação dos dados não foi direcionada à 

ANTT, pois ao contrário da ARTESP, eles não possuem este banco de dados. Neste 

caso, a solicitação foi direcionada para as Concessionárias de Rodovias Novadutra 

(CCR), Transbrasiliana (Triunfo), AutoPistas Fernão Dias e Auto Pistas Régis 

Bittencourt, ambas do grupo Arteris. Apesar de a solicitação seguir o mesmo critério 
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do pleito realizado à ARTESP, foi disponibilizado pelas Concessionárias o valor do 

ISS anual que foi repassado para cada prefeitura. 

As informações de ISS por município foram obtidas através da Lei de Acesso à 

Informação. Os dados de ISS representam a variável explicativa deste trabalho e 

foram disponibilizados pela ARTESP. Apesar do ISS incidir sobre a chamada receita 

acessória, este trabalho tratará apenas do ISS incidente sobre a receita de pedágio. 

Isso se deve ao fato de que a receita de pedágio representa em torno de 98% da 

receita total da Concessionária de rodovias, além de não possuirmos as demais 

receitas passíveis de recolhimento de ISS.  

 

 

3.2 Educação 

 

Os dados sobre Educação foram obtidos do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC). Dentre as estatísticas disponibilizadas pelo Inep, este trabalho utiliza os dados 

do Censo da Educação Básica (Censo Escolar). Utilizamos a quantidade de 

matrículas realizadas e a quantidade de salas de aula para estruturar o índice de 

quantidade de educação disponível em cada cidade. Além desses, utilizamos a 

quantidade de computadores, a existência de energia elétrica, rede de esgoto, quadra 

de esportes, biblioteca e internet para construir um índice de qualidade das escolas 

municipais.   

 Assim, contruiu-se uma base de dados em painel utilizando variáveis de 

educação municipal extraídas do Censo Escolar, de todas as escolas do estado de 

São Paulo, para medir a qualidade e quantidade da infraestrutura municipal de 

educação. Como em Gadenne (2012), para medir a quantidade considera-se o 

número de salas de aula em uso nas escolas municipais pela população em idade 

escolar.  

Diversas variáveis estão disponíveis para representar a qualidade da 

infraestrutura municipal de educação, mas a construção do indicador utilizado nesse 

trabalho seguiu os mesmos critérios adotados em Gadenne (2012). Do censo escolar 
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foram utilizados dados relativos ao número de escolas com computadores, com 

internet, com instalações esportivas, biblioteca, equipamentos de áudio e vídeo e se 

possui sistemas de esgoto e eletricidade. Através do método de análise de 

componentes principais (PCA) essas medidas foram combinadas em um índice 

denominado qualidade de infraestrutura das escolas municipais. Considerando que o 

primeiro componente principal explica boa parte da variação nos dados, essa nova 

variável sugere que o uso do PCA reduz a dimensão dos dados com pouca perda de 

informações. 

Além disso, da contabilidade municipal identificamos que os gastos com educação 

apresentam o maior item orçamentário dos municípios, aproximadamente 17,0% dos 

gastos, corroborando a sua relevância no orçamento municipal. 

 

3.3 Saúde 

 

As informações sobre disponibilidade de atendimento público para saúde, 

foram extraídas de um banco de dados do CEM – Centro de Estudos da Metrópole 

que contempla, para todos os 645 municípios do Estado de São Paulo, informações 

sobre a quantidade de médicos vinculados ao orçamento de cada cidade. Esses 

dados foram utilizados para construir a variável de quantidade de médicos por 1000 

habitante para medir a variação na quantidade de saúde. 

Da contabilidade municipal identificamos que os gastos com saúde vêm em 

segundo lugar, com 13,8% de participação. A maior parte da responsabilidade pela 

administração dos cuidados básicos de saúde está nas mãos das cidades por meio 

do Programa Saúde da Família. Os municípios são responsáveis pela contratação, 

pagamento e supervisão de equipes médicas e fornecimento de infraestrutura para 

as unidades de saúde primárias e preventivas (Rocha e Soares, 2010).  

 

3.3.1 Produto Interno Bruto e Finanças Municipais 
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     O IBGE disponibiliza dados do PIB, a preços de mercado, por município, entre os 

anos de 1999 e 2015. Os dados dos municípios utilizados neste estudo foram testados 

contra algumas possíveis funções regressoras com dados em painel. 

A base de dados denominada “Finanças do Brasil - Dados Contábeis dos 

Municípios” (FINBRA) é a principal fonte de informações sobre as finanças dos 

municípios brasileiros. Os dados são consolidados e organizados pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN). Nesta base são apresentadas as contas de receitas e 

despesas correntes e de capital desagregadas por municípios, além das respectivas 

contas patrimoniais em bases anuais. A base não apresenta a origem e destinação 

dos recursos recebidos, seja de receitas tributárias ou recebidas através dos repasses 

intergovernamentais. 

 

 



32 
 

4 Estratégia Empírica e Modelagem do Problema 

 

 

4.1 Estratégia Empírica 

 

O efeito causal do aumento do ISS calculado pelo resultado da receita sobre a 

qualidade dos gastos públicos será modelado por diferenças em diferenças, 

assumindo que há variação temporal nos dados dos municípios que tiveram rodovias 

concedidas. 

Este tipo de quase experimento ocorre quando algum evento exógeno, como, por 

exemplo, quando uma mudança de política tributária do governo muda o ambiente no 

qual os municípios estão inseridos. Neste trabalho será utilizada a alteração na Lei do 

ISS, que permitiu aos municípios aumentarem suas receitas, de forma inesperada, 

considerando fatores exógenos. 

Para analisar esse tipo de quase experimento, é estimado um modelo de 

diferenças em diferenças no qual tem-se:  

• um grupo de controle que não foi afetado pela mudança: 348 Municípios que 

possuem rodovias que NÃO foram concedidas pelo Estado ou União, logo não 

recebem ISS das tarifas de pedágio, ou foram concedidos na primeira fase (1998); 

e 

• um grupo de tratamento que foi afetado pelo evento: 103 Municípios que 

possuem rodovias que FORAM concedidas a partir de 2008, pelo Estado ou União, 

e passaram a receber ISS, proveniente das tarifas de pedágio. 

Formalmente, o modelo estimado é o seguinte: 

𝑌 , =  𝛽𝑇 , + 𝛿𝑋 , + 𝛾 + 𝜇 + 𝜀 ,   

No qual, 𝑌 ,  é a nossa variável de interesse (qualidade das escolas, quantidade de 

infraestrutura educacional ou quantidade de médicos por mil habitante), 𝑇 ,  é a dummy 

igual a 1 se o município i passou a receber ISS em um ano maior ou igual a t,  𝛾  𝑒 𝜇  

são respectivamente um conjunto de anos e efeitos fixos dos municípios. Controles 
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variando no tempo em Xi são o PIB per capita, população, anos de educação, gastos 

com saúde e gastos com educação.  

A principal hipótese de identificação requerida para a interpretação da equação 

acima como efeito médio do recebimento de receitas inesperadas – gerada de forma 

exógena - (nos municípios tratados), é que a evolução da arrecadação de tributos nos 

municípios que tiveram rodovias concedidas teria sido o mesmo na ausência da 

concessão, uma vez que o impacto de covariáveis variantes no tempo é controlado 

(pressuposto de tendência comum condicional em X na equação anterior). Portanto, 

estes grupos têm características semelhantes, com exceção do recebimento da 

concessão. Ao contrário de um experimento real, em que os grupos de tratamento e 

controle são escolhidos aleatoriamente para impedir viés nas estimativas, os grupos 

em um quase experimento emergem da forma com que a mudança é efetuada.  

Por fim, pode haver uma preocupação caso existam características pré-tratamento 

que sejam potencialmente correlacionadas com a dinâmica da variável. Neste caso 

pode-se, por exemplo, gerar desequilíbrio nos dados entre os municípios caso haja 

convergência nas receitas fiscais ao longo do tempo, que podem incorrer em 

diferentes situações entre os grupos tratados e de controle.  

 

4.2 Hipótese de identificação do Modelo 

 

A hipótese de identificação do modelo será a de tendências paralelas entre o grupo 

de tratamento e o grupo de controle ao longo do tempo. É essa a hipótese que nos 

permite comparar os municípios antes e depois das concessões rodoviárias. Verifica-

se a tendência paralela para os dois grupos que estão sendo analisados:  municípios 

que recebem (tratados) versus municípios que não recebem o ISS do pedágio (grupo 

de controle). Assim, os gráficos de tendências paralelas foram elaborados 

considerando os efeitos ano a ano, pois em algum momento um município do grupo 

de controle pode ter passado para o grupo de tratado.  

Como pode ser observado nos Gráficos 3 (quantidade de educação) e 4 (médicos 

a cada mil habitantes), a hipótese de tendência paralela nos grupos de tratamento e 

controle no resultado garante a validade interna dos modelos de diferenças em 
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diferenças. Embora não haja teste estatístico para essa suposição, a inspeção visual 

é útil quando se tem observações sobre muitos pontos ao longo do tempo. 

 

4.3 Estatísticas descritivas 

 

A Tabela 2 apresenta um resumo das estatísticas descritivas das principais 

características dos municípios tratados (coluna 1) e de controle (coluna 2) na amostra. 

Os municípios que eventualmente recebem ISS proveniente dos pedágios são 

diferentes do município médio quando consideramos as variáveis de interesse 

(qualidade dos gastos em saúde e educação), conforme esperado da análise dos 

determinantes da seleção. Eles recebem mais ISS, têm maior PIB per capta, são mais 

populosos, têm mais médicos para atendimento nas unidades de saúde municipal 

(número de médicos por 1.000 habitantes), menor infraestrutura de ensino (número 

de salas de aula em uso nas escolas municipais). 
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Tabela 2: Estatísticas Descritivas 

    Tratados Controle 

ISS - pedágios (2004) 29,226.43 - 

  (267,992.3)  - 
    

ISS total (2004) 12,658,187.91 2,198,277.69 

  (33,715,489.17) ( 16,809,364.39) 
    

PIB - per capta (2004) 46,665.94 34,325.56 

  (57,386.66) (22,109.96) 
    

Tributos - per capta (2004) 209.2309 184.3405 

  (215.64) (287.55) 
    

FPM - per capta (2004) 966.25 1,608.18 

  (731.80)  (1,208.44) 
    

Gastos com saúde (% do total de gastos) (2004) 14.64 14.46 

  (4.01) (5.12) 
    

Gastos com educação (% do total de gastos) (2004) 11.96 11.06 

  (3.25) (3.03) 
    

Qtde. de Infraestrutura educacional (2004) 0.01211 0.01464 

  (0.64)  (0.78) 
    

Qualidade da Infraestrutura educacional (2004) -4.339771 -4.299758 

  (4.027) (3.850) 
    

Qtde. de médicos a cada 1000 hab (2004) 0.8435366 0.627605 

  (0.928) (0.559) 
    

Receita Corrente Municipal - per capta (2004) 2,143.57 2,565.70 

  (1,821.36) (1,164.34)  
    

População (2004) 57,609.05 13,931.28 

  (103,043.7)  (20,562.95)  
    

Indice de Gini (2000) 0.4775243 0.463796 

  (0.0828) (0.0923) 
    

Expectativa de vida (2000) 71.59223 71.45977 

    (2.294) (2.786) 
Nota: A primeira coluna apresenta a média para todos os municípios tratados (103, dos quais 
82 aparecem em todas as variáveis da amostra), a segunda coluna apresenta a média para 
todos os municípios controlados (348). 
Desvio padrão entre parênteses. 
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Gráfico 3: Qualidade da educação em cada ano 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

 

Gráfico 4: Quantidade de educação em cada ano 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Gráfico 5: Quantidade de saúde em cada ano 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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tratamento e controle, garante a validade interna do modelo de diferenças em 

diferenças. Na ausência do tratamento em si, os grupos de tratamento e controle 

seguiriam as mesmas tendências. Ou seja, quaisquer variáveis omitidas afetam o 

tratamento e o controle da mesma maneira. Portanto, a exogeneidade da concessão 

faz com que o método de diferenças em diferenças gere estimadores não viesados 

do efeito causal.  
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5 RESULTADOS 

 

Nesta seção apresentamos os resultados da aplicação do modelo de diferenças 

em diferenças, conforme proposto nas seções anteriores. Além disso, quando 

possível, os resultados estimados serão comparados àqueles obtidos por Gadenne 

(2012), respeitando as devidas diferenças metodológicas. Os resultados também 

serão avaliados à luz da pergunta de pesquisa feita neste trabalho. Como variável 

explicativa do modelo tem-se a variável dummy para os municípios tratados (que 

passaram a receber ISS e que são considerados isolados). E como controles foram 

utilizadas as variáveis, população, PIB per capta, gastos com educação, gastos com 

saúde e anos de educação.  

A Tabela 3 apresenta estimativas do modelo proposto sobre os resultados de 

gastos públicos municipais em saúde e educação. O primeiro modelo estimado 

(primeiro painel da tabela 3) teve como variável dependente a qualidade da 

infraestrutura municipal de educação. 

A primeira coluna apresenta os resultados do modelo base, que possui uma 

especificação com efeitos fixos municipais, mas com o conjunto completo de controles 

invariantes no tempo.  

A coluna (2) contempla a regressão da coluna (1) adicionado o controle por 

população. A coluna (3) representa a regressão da coluna (2) adicionado o controle 

do PIB per capta. A quarta coluna incorpora a coluna (3) adicionado o controle anos 

de educação. E, por fim, a quinta coluna é a especificação da regressão (4) adicionada 

do controle gastos em educação. Todos os resultados estimados, e apresentados no 

painel, indicam ausência de significância estatística independente da especificação 

utilizada. Ao contrário dos resultados apresentados em Gadenne (2012), nos 

municípios isolados que passaram a receber ISS proveniente das rodovias 

concedidas (receitas inesperadas), não identificamos significância estatística para a 

variável de interesse que mede as melhorias na qualidade da infraestrutura 

educacional. 
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Tabela 3: Resultados estimados 

  
(1) (2) (3) (4) (5) 

Variável dependente: qualidade da infraestrutura municipal de educação 
            
post_treated -0.045 -0.062 -0.057 -0.054 -0.099 

 (0.091) (0.086) (0.084) (0.074) (0.085) 

      
Observations 5,158 5,158 5,158 5,158 5,080 
Number of Year 12 12 12 12 12 
            
  (1) (2) (3) (4) (5) 
Variável dependente: quantidade de infra-estrutura de educação municipal  
            
post_treated -0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.002 

 (0.001)* (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** 

      
Observations 5,412 5,412 5,412 5,412 5,325 
Number of Year 12 12 12 12 12 

      
      
  (1) (2) (3) (4) (5) 
Variável dependente: quantidade de médico por 1000 habitantes  
            
post_treated 0.024 0.092 0.114 0.112 0.091 

 -0.023 (0.036)** (0.035)*** (0.028)*** (0.032)** 

      
Observations 3,948 3,948 3,948 3,948 3,895 
Number of Year 12 12 12 12 12 
EF      
Robust standard errors in parentheses    
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         

Erros padrão robustos entre parênteses. Todas as especificações incluem efeitos fixos anuais 
e controles variáveis no tempo (PIB per capita, tamanho da população, anos de educação, 
gastos com saúde e gastos com educação).  

 

O segundo modelo estimado (segundo painel da tabela 3) teve como variável 

dependente a quantidade de infraestrutura municipal de educação, medida em 

número de salas de aula por aluno. Assim como no primeiro modelo, a primeira coluna 

apresenta os resultados do modelo base, que possui uma especificação com efeitos 

fixos municipais, mas com o conjunto completo de controles invariantes no tempo. As 

estimativas da segunda até a quinta colunas são obtidas a partir da inclusão das 

mesmas variáveis de controle especificadas no primeiro modelo. Assim como os 

resultados apresentados em Gadenne (2012), nos municípios isolados que passaram 

a receber ISS proveniente das rodovias concedidas (receitas inesperadas), identifica-
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se significância estatística para a variável de interesse, que mede a quantidade da 

infraestrutura educacional.  Nesse caso a implementação do método de diferenças 

em diferenças com o modelo de efeitos fixos, e controles que variam ao longo do 

tempo, identifica um impacto negativo e estatisticamente significante. Assim, podemos 

inferir que municípios que passaram a receber ISS proveniente do pedágio tendem a 

não direcionar recursos próprios para o desenvolvimento quantitativo da educação 

(por exemplo a construção de novas escolas). Em outras palavras, o recebimento de 

receitas inesperadas levou a uma sensível piora na quantidade de infraestrutura 

municipal de educação. 

Por fim, estimou-se o efeito do aumento de ISS proveniente dos pedágios sobre 

um indicador de quantidade de saúde, medido pela razão da quantidade de médicos 

a cada mil habitantes. Assim como nos dois primeiros modelos, a primeira coluna 

apresenta os resultados do modelo base, que possui uma especificação com efeitos 

fixos municipais, mas com o conjunto completo de controles invariantes no tempo. As 

estimativas da segunda até a quarta colunas são obtidas a partir da inclusão das 

mesmas variáveis de controle especificadas no primeiro modelo. Já a quinta coluna 

contém a regressão (4) adicionada do controle gastos em saúde. Todos os resultados, 

estimados a partir do segundo modelo, indicam significância estatística independente 

da especificação utilizada. Assim como os resultados apresentados em Gadenne 

(2012), nos municípios isolados que passaram a receber ISS proveniente das rodovias 

concedidas (receitas inesperadas), identifica-se significância estatística para a 

variável de interesse, que mede a quantidade de médicos à disposição da população. 

Em outras palavras, municípios que possuem rodovias concedidas, e que passam a 

receber uma receita de ISS extraordinária, tendem a direcionar mais recursos para a 

quantidade de médicos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação lidou com o quase-experimento das receitas extraordinárias 

provenientes do ISS dos pedágios e utilizou como estratégia empírica o modelo de 

diferenças em diferenças, que teve a hipótese de identificação validada pela 

existência de tendências paralelas entre os grupos tratado e controle para as variáveis 

de interesse. 

Este trabalho atingiu resultados diferentes daqueles obtidos por Gadenne, 

identificando que as receitas extraordinárias não contribuíram para a melhoria na 

qualidade da educação. Além disso mostra que os municípios paulistas que 

receberam um aumento da receita, proveniente do ISS das tarifas dos pedágios das 

rodovias concedidas que passam pelo município, apresentam aumento na quantidade 

de médicos, o que pode indicar melhor nível de atendimento à saúde local. Em relação 

a infraestrutura educacional, medida pela variação na quantidade de salas de aula, 

identificamos uma piora neste indicador, o que pode refletir em salas com maior 

densidade de alunos. Por outro lado, os municípios que passaram a receber essa 

receita inesperada não apresentaram alteração na qualidade das escolas. No modelo 

proposto neste trabalho, foram obtidos resultados estatisticamente significantes para 

uma sensível piora na quantidade de educação, e melhora na quantidade de saúde. 

Isso pode ser decorrente da tentativa dos municípios de apresentar resultados 

aparentes para a população, e focados no curto prazo da extensão de seus mandatos, 

sem necessariamente se preocupar com o desenvolvimento de médio e longo prazo 

desses municípios 
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