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Abstract: 

This study intends to analysis the public finances of local governrnent that compose the Rio 

de Janeiro State, comparing the incomes and budget expenses of these units of the local 

governmet. 

These municipal districts shows that the socio-economic characteristics are very diverse, that 

varies according to your populational contingent, geographic characteristics, historical 

evolution and economic dynamism. According of that, it reflects in collection leveIs and in 

the profile expenses of each one of the units analyzed. In this way, traditional methods of 

association - for size and for government regions - frequently, give clusters that do not lack 

homogeneity in relation of your socio-economic indicators. This way, is proposed an 

associate alternative typology of aggregation, based on the cluster analysis, it intends to 

became easier the budget planning at each region and in the Rio de Janeiro state, through the 

exam of clusters that appoint one similarity or uniformity of the economic characteristics of 

the local governrnent compared. 



Abstract: 

Este trabalho busca analisar as finanças públicas dos municípios que compõe o Estado do Rio 

de Janeiro, cotejando as receitas e despesas orçamentárias destas unidades de governo local. 

Estes municípios apresentam características sócio-econômicas bastante diversas, que variam 

conforme seu contingente populacional, aspectos geográficos, evolução histórica e dinamismo 

econômico. Sem embargo, isto se reflete nos níveis de arrecadação e no perfil das despesas de 

cada das unidades analisadas. Neste sentido, os métodos tradicionais de agregação - por porte 

e por regiões de governo - freqüentemente, fornecem grupamentos que carecem de certa 

homogeneidade em relação a seus indicadores sócio-econômicos. Desse modo, propõe-se uma 

tipologia alternativa de agregação, baseada na cluster ana/ysis, que visa facilitar o 

planejamento orçamentário de cada região e do próprio Estado do Rio de Janeiro, por meio do 

exame de grupamentos que apontem para uma uniformidade ou semelhança no tocante aos 

aspectos econômicos dos municípios cotejados. 



Dedico esta dissertação a minha mãe 
Rosanna e à memória dos meus avós 
Maria e Giacomo. 
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INTRODUÇÃO 

As finanças públicas configuram-se a partir de dois aspectos simétricos: as receitas e despesas 

orçamentárias de qualquer nível da administração pública - municipal, estadual ou federal -

incluindo a coordenação entre ambas. Desse modo, a dívida pública é tratada como um ramo 

em separado, tendo-se em vista a gama de questões peculiares por ela suscitada. 

Neste sentido, a análise das finanças públicas encontra-se numa linha divisória entre a 

economia e a política, envolvendo um conjunto de problemas relacionados ao processo receita

despesa de qualquer nível de governo. Tais problemas não se restringem ao exame dos fluxos 

monetários de receitas e despesas, estendendo-se à alocação de recursos, ao crescimento 

econômico, ao perfil distributivo de renda, ao nível de emprego e a estabilidade econômica. 

Por isso, cabe considerar a conveniência de déficits ou superávits públicos, conforme os 

objetivos maiores das políticas públicas. O equilíbrio orçamentário não deve consistir numa 

meta em si, uma vez que requer a articulação com as demais variáveis pertinentes a esta 

economia. Assim, não se pode definir um conjunto de princípios normativos padrão, que seja 

passível de aplicação em distintos cenários da administração pública. Uma teoria múltipla da 

gestão pública deve ser constituída por uma vasta gama de funções distintas, que se relacionam 

e demandam soluções diferenciadas. 

As receitas orçamentárias, subdivididas em correntes e de capital, contemplam as despesas 

orçamentárias correspondentes, subdivididas de forma similar em correntes e de capital. As 

receitas correntes referem-se as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, de serviços, 

entre outras, e recursos do direito público ou privado que visem atender as despesas 

classificáveis como correntes. Por outro lado, as receitas de capital são aquelas provenientes 

da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas, de bens e direitos, da 
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conversão em espécie, além de recursos do direito público ou privado destinados a atender as 

despesas classificáveis como de capital. As despesas correntes abrangem o grupo de despesas 

que garantem o funcionamento da administração pública como um todo, enquanto as despesas 

de capital correspondem ao conjunto de despesas necessárias para a aquisição ou constituição 

de bens de capital, buscando a produção de novos bens ou serviços que participarão do 

patrimônio público. 

Da análise da coordenação entre receitas e despesas orçamentárias decorrem diversas 

conclusões acerca do desempenho da gestão pública. Neste sentido, vale frisar a relevância da 

Constituição de 1988 na redefinição do papel de cada esfera da Administração Pública. A 

Carta de 1988 alterou o sistema tributário no tocante aos impostos que o compõe e a 

competência de cada esfera de governo para aplicação de tais recursos, proporcionando uma 

nova distribuição dos recursos tributários entre as três esferas de governo, o que gerou 

mudanças no perfil da capacidade de participação relativa no financiamento dos gastos 

públicos. Pode-se afirmar que esta reforma caracterizou-se por uma tendência fortemente 

descentralizadora, pois ao mesmo tempo em que possibilitou aos Estados e Municípios fontes 

de receita mais produtivas, conferiu-lhes uma maior autonomia a fim de legislar acerca dos 

tributos de suas respectivas competências. Sem embargo, correspondeu a um fortalecimento 

das unidades de governo local, sobretudo, aquelas de menor porte. Entretanto, cabe notar que 

a reforma de 1988 provocou certas distorções, na medida em que promoveu uma 

redistribuição de recursos que não foi acompanhada por um delineamento c0nveniente das 

competências, o que acarretou problemas em determinados setores, tais como, saúde, 

educação, entre outros. Além disso, ao privilegiar as unidades de pequeno porte, forneceu um 

estímulo ao desmembramento de vários distritos, o que se refletiu em um boom para a criação 

de novos municípios em todo país. Somente no Estado do Rio de Janeiro entre 1980 e 1995, 
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foram criados 27 novos municípios, o que expressa, em parte, os efeitos da Constituição de 

1988. 

Tradicionalmente, as finanças municipais são examinadas segundo dois aspectos distintos: 

• porte dos municípios; 

• receitas e despesas orçamentárias. 

Com base nessas variáveis, este estudo contempla a análise das receitas e despesas 

orçamentárias dos municípios que compõe o Estado do Rio de Janeiro, buscando estabelecer 

em que medida a c/uster ana/ysis ou análise de agrupamentos pode proporcionar uma 

taxonomia distinta em relação ao tratamento usual destas variáveis. Desse modo, pretende-se 

apontar quais municípios revelam similaridades significativas entre si, avaliando quais as 

vantagens e desvantagens que o tratamento dos novos grupos de municípios formados a partir 

desse método fornece em relação às abordagens tradicionais. Isto posto, a indicação de quais 

são os municípios mais similares na estrutura fiscal, de arrecadação e despesas entre si, 

fornecerá subsídios para que algumas dessas unidades adotem técnicas de Finanças Públicas, 

Orçamentação, Alocação de Recursos, Controle de Dispêndios e Financiamento adequadas, a 

fim de maximizar e potencializar seu desempenho. 

O foco dessa análise estará voltado aos reflexos causados nas finanças municipais pelo Plano 

Real, englobando os valores anuais das receitas e despesas orçamentárias referentes aos dados 

de 1994, 1995 e 1996. A atualização dos dados foi realizada utilizando-se um multiplicador 

com ano-base de 1996, a partir da inflação média anual definida pelo IGP-DI (índice de preços 

de disponibilidade interna da Fundação Getulio Vargas). É importante notar que nem todos os 

municípios possuíam registro na SAFEM (Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da 

Fazenda) à época da publicação destes dados e, portanto, os valores referentes a suas receitas 

e despesas não estão expressos neste estudo. 



15 

Este trabalho compõe-se de cinco partes. No primeiro capítulo, será abordado o referencial 

teórico do tema, a fim de definir a linha mestra desse estudo. Desse modo, serão tratados os 

principais aspectos das receitas e despesas orçamentárias, delineando um panorama acerca da 

literatura clássica sobre as finanças públicas. No segundo capítulo, será traçada uma gênese 

dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, partindo-se da formação de seus principais blocos 

territoriais. O terceiro capítulo, estará centrado na definição das classificações relevantes sobre 

as receitas e despesas orçamentárias que nortearam a nossa análise. No quarto capítulo, 

contemplaremos a análise tradicional produzida na última década, abrangendo a classificação 

por regiões de governo e segundo o porte dos municípios, contrapondo suas diferentes 

abordagens. No último capítulo, será levada a efeito a c1uster analysis, para, a segulf, 

realizarmos as comparações que configuram os objetivos desse trabalho. 
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CAPÍTULO I 

SELVA TENEBROSA 

1.1. A teoria múltipla das Finanças Públicas 

A análise tradicional das finanças públicas nos leva a situá-la entre a economia e a política. 

Coteja a despesa e a receita das administrações públicas, sejam estas locais, estaduais ou 

federal, bem como a coordenação entre elas. Outra definição para o tema é apresentada por 

Musgrave (1976) como um "complexo de problemas que se concentrou em torno do processo 

de receitas-despesas do governo". 

Da nossa vida, em meio da jornada 

Achei-me numa selva tenebrosa, 

Tendo perdido a verdadeira estrada. 

Dizer qual era é cousa l tão penosa, 

Desta brava espessura a asperidade, 

Que a memória a relembra inda cuidoscl. 

Na morte há pouco mais de acerbidade3
; 

Mas para o bem narrar lá deparado 

De outras cousas que vi, direi verdade. 

(ALIGIDERI, p.17) 

Ao se tratar de um tema tão vasto, faz-se necessário estabelecer um foco, uma linha mestra, 

através da qual seguirá a abordagem para que não nos encontremos no mesmo dilema de 

1 O mesmo que coisa. 

~ Fonna haplológica de cuidadosa. 

3 Qualidade do que é acerlx> (azedo, áspero. severo. cruel. amargo) : aspereza,agrira. 
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Dante 4 que, ao se encontrar em uma selva tenebrosa - as Finanças Públicas - não perca a 

"verdadeira estrada". 

Após vagar perdido, durante toda a noite, em uma selva densa e tenebrosa, Dante contempla o 

amanhecer, e com os primeiros raios de sol avista uma colina. Durante sua escalada lhe 

atravessam o caminho uma pantera, um leão e uma loba que o expulsam novamente para a 

selva. 

Ao comparar metaforicamente as Finanças Públicas a uma selva, este estudo não pode furtar

se de associar seus três ramos de receita, despesa e dívida pública com os três animais, 

panteraS, leã06 e loba7 
- respectivamente -, que se encontraram com Dante quando este 

ascendia a colina. Para tanto, será utilizada a definição de Dalton (1980, p.31), onde "em 

Finanças Públicas, a principal divisão que se faz é entre receita e despesa públicas, que 

formam dois ramos simétricos do assunto. A dívida pública é tratada como um ramo 

separado, fato que é perfeitamente justificável, uma vez que esta suscita vários aspectos". 

Entretanto, os problemas básicos relacionados às Finanças Públicas não se resumem aos 

fluxos monetários de receita e despesa, abrangendo a alocação de recursos, distribuição de 

renda, estabilidade do nível de preços, crescimento econômico e empregabilidade. Assim, a 

coordenação entre a receita e a despesa dos poderes públicos não visa necessariamente a 

igualdade, devendo-se examinar, conforme as condições dadas, a conveniência dos déficits ou 

superávits públicos. Neste sentido, não é possível determinar um conjunto de princípios 

normativos padrão, que possam ser aplicados à gestão pública. Uma teoria múltipla da gestão 

4 Dante Alighieri (1265-1321). 

5 Pantera: símbolo da IlL"\.1Íria e da fraude. 

6 Leão:símbolo da soberba e da violência. 

Loba: símbolo da avareza e da incontinência. 
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pública deve contemplar urna ampla gama de funções distintas, relacionadas e que demandam 

soluções diferenciadas. 

As Finanças Públicas têm sido objeto de estudo de inúmeros economistas, tais corno Ricardo, 

Edgeworth e Pareto, com ênfase sobre os aspectos da tributação. Ricardo (1817) discutiu os 

efeitos da dívida pública sobre o estoque de riqueza, Edgeworth (1905) discutiu os efeitos da 

tributação sobre as firmas. Pareto (1909) buscou estabelecer fundamentos que embasassem o 

processo de escolhas do setor público. 

Conforme a classificação tradicional de Musgrave, as diversas atribuições governamentais 

podem ser agrupadas de forma a: 

garantir o ajustamento na alocação de recursos, 

proporcionar ajustamento na distribuição de renda e riqueza, e 

assegurar a estabilização econômica. 

Os ajustamentos na alocação de r.ecursos far-se-ão necessários, quando a ação das forças do 

livre mercado não conseguirem assegurar resultados ótimos. Os mecanismos do preço de 

mercado8 conduzem a urna alocação ótima de recursos desde que sejam satisfeitas 

determinadas condições. Desse modo, o ajustamento será requerido quando, por motivos 

institucionais, a organização da indústria inviabilizar a livre entrada, levando a uma alocação 

de recursos distinta da alcançada em condições de concorrência pura9
. Ou seja, a existência 

de imperfeições de mercado configuram na necessidade de ajustamento na alocação de 

8 Na teoria neoclássica do equilíbrio geral, os preços de mercado dos bens são determinados através da livre ação 
das forças de oferta e demanda, o que garante uma alocação eficiente dos recursos. Neste modelo, os indivíduos 
são egoístas e insaciáveis e, como tal, só vão realizar trocas se isto lhes proporcionar algum beneficio. A 
alocação eficiente de recursos ou o ponto ótimo de Pareto será alcançada quando não for possível elevar a 
produtivídade marginal de um agente sem reduzir a de outro. Este ponto constituir-se-á num ponto de equilíbrio, 
definido a partir de um conjunto de preços capaz de assegurar a maxirnização das utilidades dos agentes, de 
modo que a oferta de cada bem será igual a sua demanda. Para tanto, será necessário o pressuposto de que existe 
um número infinito de agentes no mercado. (ver: SHOTTER, A. R Microeconornics: a modem approach. New 
York, Addison- Wesley, 1996, capo 4. ) 
9 "Um mercado é puramente competitivo se cada firma supõe que o preço de mercado será independente de seu 
nível de produto. Portanto, num mercado competitivo, cada firma tem que se preocupar apenas com a quantidade 
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recursos. Além disso, o problema do ajustamento alocativo surgirá no caso da indivisibilidade 

dos fatores, na presença de economiaslO ou deseconomias lide escala, e em processos de 

produção que acarretam custos decrescentes e nas situações de necessidades sociais. 

A existência de economias externas faz com que a rentabilidade do projeto supere a 

rentabilidade resultante da apropriação isolada do empreendimento, uma vez que a atividade 

econômica da região sofrerá efeitos diretos e indiretos positivos. Do mesmo modo, na 

presença de deseconomias externas, as operações privadas podem gerar custos sociais que não 

se refletem nos cálculos dos custos privados e, portanto, não são considerados no âmbito do 

mercado. Dito de outro modo, o que é lucrativo para uma empresa, pode não o ser do ponto de 

vista social; custos privados diferem dos custos sociais na presença de economias externas, os 

primeiros são inferiores aos segundos, quando houver deseconomias externas ocorrerá o 

oposto, impedindo uma alocação ótima de recursos através da livre concorrência. 

As necessidades sociais são aquelas cuja satisfação só pode ser obtida por meio de serviços 

que precisam ser consumidos por todos em quantidades iguais. Desse modo, as características 

espeCIaIs de demanda tornam o mecanismo de preços de mercado incapaz de orientar a 

alocação de recursos. Fundamentalmente, tais necessidades caracterizam-se por uma 

'indivisibilidade de consumo'. Neste caso, a falha do mecanismo de mercado é total. 

No tocante à necessidade de ajustamentos distributivos, cabe notar que numa economia de 

mercado, a distribuição de renda nacional está vinculada não só a disponibilidade relativa dos 

de produto que ela deseja produzir. Qualquer quantidade por ela produzida só pode ser vendida a um preço: o 
rcreço vigente no mercado." (V ARIAN, HaI. Microeconomia. Rio de Janeiro, Campus, 1994, p.404.) 

(I "Como o tamanho da instalação e a escala de operações se tornam maiores, considerando uma expansão a 
partir da menor instalação possível, certas economias de escala são usualmente obtidas. Isto é. depois de 
ajustados todos os insumos otimamente o custo unitário da produção pode ser reduzido pelo crescimento do 
tamanho da instaslação." (FERGUNSON, C. E. Microeconomia. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1974, p. 
262.) 
11 "Em empresas onde as economias de escala são desprezíveis, as deseconomias podem rapidamente tornar-se 
de suprema importância, obrigando o custo médio a elevar-se a um volume de produto relativamente menor." 
(FERGUNSON. C.E. Microeconomia. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1974, p. 264.) 



20 

fatores de produção, mas também aos variados níveis de produtividade. Como afirma 

Musgrave (1976, p.40): 

"A distribuição de renda e dos bens e riqueza numa economia de mercado depende de numerosos 
fatores, incluindo as leis de herança, a distribuição de talentos inatos, a disponibilidade de 
oportunidades educacionais, a mobilidade social e a estrutura dos mercados. Como resultante desses 
fatores. aparece um estado de distribuição, com um dado grau de igualdade ou desigualdade. Para 
algumas pessoas este estado parecerá apropriado, enquanto outros preferirão um grau maior, e outras 
ainda um grau menor de igualdade." 

Embora haja diferenças associadas 'as filosofias sociais ou a predileção pessoal, numa 

sociedade democrática surgem situações em que é necessária a existência de um mecanismo 

que promova mudanças no status quo da distribuição. Tais mudanças devem ser realizadas de 

forma ordenada, possibilitando o funcionamento eficiente da economia. De um modo geral, 

um dos métodos mais utilizados para a correção distributiva, consiste na utilização do sistema 

tributário e da política de gastos governamentais. Esta ênfase na transferência de renda 

implica em um grau de inferência mínimo sob alocação de recursos em relação à maneira 

determinada pelo sistema de preços. 

Como enfatiza Musgrave (1976, p.4I), "a ação orçamentária torna-se mais eficiente, uma vez 

que nos permite abranger todos os membros de qualquer grupo desejado e não só aqueles que 

se empenham em determinadas ocupações ou em conjuntos de transações de mercado, tais 

como fazendeiros, importadores ou trabalhadores sindicalizados". Assim., Musgrave define a 

abordagem orçamentária como uma 'técnica superior'. 

o objetivo da estabilização econômica está relacionado a manutenção de um alto nível de 

utilização de recursos e de um valor estável de moeda. A função estabilizadora das políticas 

governamentais impede quedas no nível de emprego e na estabilidade de preços, além de 

limites considerados razoáveis. Com isso, o impacto social e econômico das crises de inflação 

e deflação são amortecidos. O sucesso dos sistemas econômicos livres depende de medidas 

compensatórias, que substituam o nível de atividade e de emprego, mesmo quando o ritmo 

das atividades privadas estiverém em declínío. 
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Musgrave define três regras básicas de funcionamento destas medidas compensatórias: 

1. Em caso de desemprego involuntário, a demanda deve ser elevada até que seja atingido o 

valor da produção a pleno emprego. Este princípio baseia-se na proposição de que a 

política fiscal pode ser utilizada para que o nível agregado de despesas seja elevado, 

aumentando o número de postos de trabalho. Assim, o aumento da demanda pode se dar 

através da elevação dos gastos governamentais em bens e serviços, ou por meio da 

redução dos impostos e, conseqüente, aumento das despesas privadas. 

2. Em periodos inflacionários, cabe reduzir o nível de procura até que seja alcançado o valor 

da produção em preços correntes. Refere-se a situação em que as despesas totais excedem 

a produção exequível a preços correntes. 

3. Prevalecendo o pleno emprego e a estabilidade de preços, o nível agregado de dispêndios 

deve ser mantido. De acordo com Musgrave (p.48), "a política de estabílização em uma 

economia em crescimento não quer dizer que o nível de renda deva ser estabilizado. Ao 

contrário, a política deve incentivar uma expansão de procura comensurável à corrente 

capacidade de produção". Em outras palavras, as medidas compensatórias devem 

proporcionar uma taxa de crescimento equilibrada, permitindo que a manutenção do nível 

de emprego e da estabilidade de preços durante o processo de expansão. 

A avaliação acerca de qualquer operação das Finanças Públicas deve considerar ambos os 

lados da operação - efeitos da arrecadação e das despesas públicas. Apesar de acarretarem um 

ônus financeiro inerente, os impostos podem atuar no sentido de estimular um esforço maior 

ou menor dos agentes, acarretando um beneficio econômico para estes. Por outro lado, nem 

toda despesa pública é um bem em si. As guerras e o pagamento de juros podem, sem 

embargo, produzir maleficios maiores que os beneficios a elas associados. 

A ampla compreensão das Finanças Públicas passa por um princípio básico, denominado 

Princípio do Maior Beneficio Social - "o melhor sistema de finanças públicas é aquele que 
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assegura maior beneficio social das operações que leva a efeito" (MUSGRA VE, p.35) - ou 

seja, da interação entre agilidade e voracidade (despesas e receitas, respectivamente) deve 

resultar, ou espera-se que resulte, em algum beneficio para a coletividade. 

As operações de Finanças Públicas· provocam um conjunto de alterações no poder aquisitivo 

total, e consequentemente, mudanças na utilização dos recursos econômicos. Tais variações 

na natureza da riqueza produzida e na distribuição desta entre os indivíduos só serão 

justificáveis se forem socialmente benéficas. A despesa pública deve avançar até o ponto em 

que o beneficio da coletividade compensar a desvantagem de um aumento correspondente da 

receita Neste ponto, será obtido o total ideal da receita e despesa pública. Portanto, a 

aplicação deste princípio, requer a definição de condições estritas de beneficio social . 

Neste sentido, Dalton estabelece três condições, sendo duas de caráter econômico. A primeira 

consiste em preservar e proteger a coletividade contra possíveis instabilidades e ataques 

externos. Cabe ao governo proporcionar e defender o bem-estar econômico e não-econômico 

da coletividade. O indivíduo é eremero, possui uma existência limitada enquanto a 

coletividade permanece, perdura através do tempo. Por isso, as politicas públicas devem 

priorizar um maior beneficio social futuro, mesmo que, dessa forma, o beneficio presente seja 

menor. A segunda condição refere-se a uma melhor organização da produção, visando a 

eliminação de desperdícios e um aumento do poder produtivo, isto é, máxima produção e 

menor esforço, e uma melhor composição do padrão de produção a fim de satisfazer as 

necessidades da coletividade. A terceira corresponde a melhora da distribuição, obtida por 

meio de uma redução da desigualdade entre a renda dos indivíduos ou das famílias. 

Segundo Dalton (1980, p.36) : "É mister haver menos desigualdade, a fim de que a renda 

possa ser distribuída a qualquer momento, de modo mais consentâneo com as necessidades 

dos indivíduos e das famílias, e com sua capacidade para bem aproveitá-la". O Maior 
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Benefício Social apesar de tratar-se de um princípio simples, evidente e de grande alcance, 

sua aplicação prática revela-se difícil. 

Um critério bastante utilizado em Finanças Públicas é o ótimo de Pareto. De acordo com este 

critério, o ponto ótimo será alcançado quando não for possível aumentar o nível de utilidade 

de um agente sem, com isto, reduzir o de outro. Neste sentido, cabe considerar as implicações 

e limites associados a sua aplicação como um meio para escolha entre diferentes situações 

econômicas. Este critério permite que as escolhas sociais sejam feitas, sem que haja 

necessidade de recorrer a comparações interpessoais. 

Outra questão intrínseca às Finanças Públicas e que suscita dúvidas é a distinção entre estas e 

as finanças privadas. É verdadeiro afirmar que, enquanto a receita do individuo - entendido 

aqui como unidades familiares e/ou empresas - determina o montante de sua possível despesa, 

no caso das três esferas públicas - municipal, estadual e federal - é a despesa que determina a 

receita que lhes será necessária. Em outras palavras, "enquanto o indivíduo ajusta suas 

despesas à própria receita, os poderes públicos ajustam a receita às despesas" (DAL TON, 

pAO). 

Hugh Dalton (1980, p.42) afirma que "a despesa pública, em qualquer direção, deve ir apenas 

onde o beneficio da coletividade chegar para contrabalançar a desvantagem de um 'pequeno' 

aumento corr~spondente, na tributação ou nas receitas provenientes de quaisquer outras fontes 

de renda pública". Agilidade e voracidade, pantera e leão, despesa e receita devem estar 

equilibradas e coordenadas,' para que um aumento eventual ou rião da primeira, seja 

contrabalançado por um aumento na segunda, levando sempre em conta o beneficio que 

ambos propiciarão para a coletividade. 
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De um leão de repente surge o aspecto, 

Que ao meu peito o pavor de novo lança. 

Que me investisse então cuido inquieto; 

Com fome e raiva atroz fronte levanta; 

Tremer parece o ar ao seu conspecto. 

(ALIGHIERI~ p.19) 

Lalo e slricto sensu, há duas maneiras clássicas de definição das rendas dos poderes públicos, 

que devem se adequar as suas despesas. A primeira contempla todos os recebimentos em 

espécie ou, se usando terminologia contábil, as entradas. A segunda corresponde apenas aos 

recebimentos incluídos no conceito comum de receitas. 

A principal e mais importante dis~inção prática é a que se faz entre tributação e outras fontes 

de receita pública. Para Dalton (1980, p.47), "o imposto é uma contribuição compulsória, 

fixado pelo poder público" e, citando Taussig (apud DAL TON, 1980, p.47) constata que 'em 

comparação com outros tributos determinados pelo governo, a essência do imposto é a 

ausência do qui pro quo direto entre o contribuinte e o poder público'. 

Além destas, as rendas dos poderes públicos (leão) apresentam outra fonte, os preços 

cobrados pelo poder público por serviços específicos e mercadorias que fornece (tarifas), 

inclusive os preços cobrados pelo uso dos bens públicos. A principal diferença entre preço e 

impostos cobrados pelos poderes públicos é que, enquanto os primeiros são "pagos 

voluntariamente por particulares, mediante contrato explícito com os poderes públicos" 

(DALTON, p.47), os impostos são pagos compulsoriamente. Os tributos são receitas 

derivadas (derivam do patrimônio de particulares) obtidas mediante prestação compulsória, 
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são receitas de direito público, sendo que na atividade financeira do Estado para arrecadar 

predomina o interesse públicol2
. 

Os preços públicos ou tarifas são receitas originárias (originam-se da exploração econômica 

do patrimônio do Estado), obtidas mediante acordo de vontades (contrato). Portanto, são 

receitas de direito privado e na atividade econômica do estado para obtê-las predomina o 

interesse privado. 

Embora as várias facetas do leão não sejam fulgentes, isto é, não há uma linha divisória 

precisa entre os diversos tipos de receitas, Rezende (1983, p.I53) propõe sua classificação a 

partir de três aspectos: 

i) captação de recursos; 

ii) ongem; 

iii) regularidade ou não dos fluxos e/ou da vinculação dos recursos a uma determinada 

espécie de gastoD
. 

No tocante à captação, as receitas podem ser próprias ou de transferência. As receitas próprias 

são aquelas arrecadadas pelas mesmas entidades responsáveis por sua aplicação. As receitas 

de transferência são decorrentes do repasse de recursos captados por outras instituições. 

Portanto, quanto mais intensa for a centralização tributária ao nível do governo federal, maior 

será o volume de transferência de recursos entre as esferas da Administração Pública. 

Contabilmente, as transferências intra e intergovernamentais devem ser canceladas a fim de 

evitar dupla contagem. 

Em relação à origem dos recursos, existem quatro categorias de receita: tributária, 

patrimonial, industrial e diversas. As receitas ditas tributárias são compostas por impostos, 

J ~ O conceito de tributo encontra-se expresso no artigo 3 do Código Tributário Nacional - "Tributo é toda a 
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitua sanção 
do ato ilícito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". 
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taxas e contribuições de melhoria. Os impostos não estão vinculados a contraprestação 

específica por parte do poder público, as taxas são vinculadas a essa contraprestação enquanto 

as contribuições de melhoria são cobradas em função das obras públicas. As receitas 

patrimoniais estão relacionadas ao resultado financeiro de exploração do patrimônio, 

abrangendo juros, dividendos e aluguéis. As receitas industriais decorrem da venda de 

mercadorias e serviços, ligadas as atividades de natureza empresarial. A categoria 

denominada diversos inclui multas, contribuições, entre outros recursos. 

Quanto a regularidade dos fluxos e a vinculação dos recursos, as receitas podem ser 

classificadas em correntes e de capital. De acordo com Rezende (1983, p.154), " tal distinção 

baseia-se na existência ou não de algum pré-requisito para a aplicação da receita, bem como 

no caráter recorrente ou não do ingresso". As receitas de capital apresentam fluxos de 

recebimento mais regulares - incluindo as operações de crédito e o resultado de possíveis 

alienações patrimoniais - ou cotejam as transferências previamente relacionadas às despesas 

de capital. 

Deve-se observar que, apesar das receitas vinculadas a investimentos configurarem-se o 

principal item das receitas de capital, não há e nem deve haver uma associação perfeita 

(equilíbrio) entre receitas e despesas correntes e receitas e despesas de capital. Ao invés disso, 

a diferença entre despesas e receitas correntes (saldo em conta corrente) constituirão a 

poupança do governo. 

Além destas, Rezende (1983) propõe uma classificação segundo a base econômica de 

contribuição. De acordo com essa classificação os tributos podem ser agrupados em três 

categorias de mobilização compulsória de recursos: Imposto sobre a Riqueza (patrimônio), 

Imposto sobre a renda e Imposto sobre a Venda de Mercadorias e Serviços. O imposto sobre a 

13 Neste capítulo, introduziremos wÍla série de classificações gerais. No capítulo 11 "Ignavos", aprofundaremos 
especificamente as classificações que são mais relevantes ao escopo deste trabalho, buscando redefini-Ias a partir 
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renda incide sobre fluxos anuais de rendimento, ao passo que o imposto sobre o patrimônio 

incide sobre o estoque acumulado de capital. Quanto ao imposto sobre a venda de 

mercadorias e serviços, as transações de compra e venda constituem-se, evidentemente, no 

fato gerador para sua cobrança. 

DaIton (1980) enfatiza que a base econômica sobre a qual é realizada o cálculo do tributo, não 

se refere, necessariamente, ao ponto onde se concentra o ônus da tributação. Essa distinção 

entre base de incidência e ônus tributário faz-se relevante para a implementação de urna 

política monetária de estabilização. Nem sempre o contribuinte e o agente econômico sobre o 

qual recai o ônus do pagamento são a mesma pessoa. Em geral, os indivíduos procuram 

transferir o ônus do pagamento a terceiros, o que varia de acordo com a natureza do imposto, 

as condições de mercado e o poder de barganha de cada agente, dentre outros fatores. 

A partir disso, coloca-se a distinção entre impostos diretos e indiretos. A literatura Clássica de 

Finanças Públicas define imposto direto como aquele que é pago pelo indivíduo sobre o qual 

recai o ônus da tributação, ao passo que, os indiretos são aqueles cujo o ônus é, total ou 

parcialmente, transferido para terceiros. Conforme enfatiza Dalton (1980, p. 54) "tal distinção 

é menos fundamental e prática do que se supõe". Entretanto, é válida no sentido de 

possibilitar uma diferenciação entre incidência e efeitos da tributação. 

O imposto incide sobre aqueles que respondem diretamente por seu ônus monetário. Ao 

mesmo tempo, todo tributo gera repercussões econômicas variadas, a que denominamos 

efeitos tributários. O efeito da tributação de uma mercadoria pode não ser totalmente 

transferido ao consumidor. Ao lançar um imposto sobre as vendas, o vendedor estará 

suportando um prejuízo equivalente aos juros que seriam auferidos sobre o montante pago ao 

fisco, ao longo do período transcorrido entre o pagamento do imposto e a venda da respectiva 

mercadoria. Portanto, nesse caso, estará sendo repassado aos consumidores o valor do 

dos objetivos centrais desta análise. 
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imposto acrescido dos juros que seriam auferidos. Contudo, existe um limite para tal repasse. 

Este limite está vinculado a elasticidade da demanda e da ofertal4 Se a elasticidade da 

demanda for pequena e a da oferta for significativa, é líicito supor que a elevação do preço da 

mercadoria poderia superar o valor do montante a ser pago na forma de tributos. 

Estes dois conceitos - incidência e efeitos da tributação - serão relevantes em qualquer análise 

acerca da distribuição do ônus monetário direto do imposto. De acordo com Dalton (1980, 

p.66): "o ônus monetário direto total é igual a receita total proveniente do imposto para o 

Erário Público". Assim, "abrir mão de um critério para o pagamento de um imposto significa 

maior sacrificio de bem-estar para um homem pobre que para um homem rico". Do mesmo 

modo, o ônus real indireto do imposto acarreta perdas de bem-estar, na medida que a elevação 

do preço do produto final decorrente da incidência do imposto pode reduzir o consumo deste 

bem conforme a restrição orçamentária das familias. 

Neste sentido, vale ressaltar que toda avaliação acerca das vantagens e desvantagens de um 

determinado sistema tributário deve considerá-lo em seu conjunto, uma vez que certos 

impostos, em virtude de seus efeitos, poderão corrigir ou equilibrar outros. O ônus real direto 

total será maior em determinados sistemas tributários que em outros. Porém, na medida do 

possível, o sistema tributário deve estar organizado de forma que o ônus direto total inerente a 

tributação seja mínimo. 

Segundo Rezende (I983), a Teoria da Tributação é norteada por dois princípios básicos: 

neutralidade e eqüidade. O Princípio da NeutraJidiule repousa na não-interferência sobre as 

decisões de alocação de recursos tomadas com base no mecanismo de mercado. Desse modo, 

a neutralidade é alcançada quando a forma de captação de recursos do poder público não 

14 O conceito de elasticidade das curvas de oferta e demanda refere-se a sensibilidade da demanda e da oferta em 
relação a algum tipo de variação do preço e da renda. Assim, está baseada na declividade das curvas de demanda 
e oferta. Em função disso, a elasticidade da demanda será frequentemente positiva ao passo que a elasticidade 
da oferta será negativa. 
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altera os preços relativos determinados pelo mercado. Dito de outra forma, quaisquer 

modificações no vetor de preços relativos da economia gerada pela tributação, reduz a 

eficiência das decisões econômicas, provocando diminuição do nível geral de bem-estar que 

poderia ser potencialmente atingido com os recursos disponíveis nesta economia. A aplicação 

do Princípio da Neutralidade implica que a situação vigente no momento anterior a imposição 

do tributo, possa ser considerada uma situação eficiente do ponto de vista do critério de ótimo 

de Pareto. Conforme discutido na seção anterior, este critério estabelece ser impossível 

melhorar o nível de bem-estar de um indivíduo sem, com isto, piorar o de um outro agente 

econômico. 

o Princípio da Eqüidade refere-se a noção, por vezes utópica, de que é possível estabelecer 

uma distribuição eqüitativa de recursos entre os indivíduos. Cabe observar que a ineqüidade 

de um imposto entre diferentes contribuintes poderá ser contrabalançada pela ineqüidade de 

outro. Dessa forma, a eqüidade no conjunto do sistema tributário pode ser maior que em 

determinadas partes do sistema. Este critério reflete uma preocupação em conferir o mesmo 

tratamento a indivíduos vistos como iguais, isto é, o critério da eqüidade horizontal. Ao 

mesmo tempo, garante uma diferenciação entre os desiguais, ou seja, critério de eqüidade 

vertical. 

Neste sentido~ Dalton (1980) propõe três princípios para a distribuição eqüitativa do ônus 

monetário direto no sistema tributário: 

i) o custo para o poder públÍco dos serviços prestados aos contribuintés; 

ii) o beneficio decorrente para os contribuintes e; 

iii) capacidade individual de pagamento do imposto. 

O Princípio do Custo de Serviço pode ser aplicado ao fornecimento de serviços públicos, 

desde que estes não sejam prestados mediante o pagamento de impostos. Assim, estão 

excluídos os serviços prestados a coletividade - como, por exemplo, segurança pública - que 
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não podem ser discriminados e, portanto, seu custo de prestação não pode ser definido. Por 

isso, este princípio possui uma noção de equidade bastante abstrata, com aplicação prática 

reduzida. 

O Princípio do Beneficio pretende atribuir a cada agente econômico um ônus equivalente aos 

beneficios a ele proporcionados através de programas governamentais. Em última análise, 

propõe um critério de igualdade baseado em preferências individuais pelo consumo de bens e 

serviço produzidos pelo poder público. Assim, cada indivíduo deve contribuir para a produção 

de serviços governamentais de tal modo que o preço unitário do serviço seja equivalente ao 

beneficio marginal aferido com sua produção. Todavía, existe um entrave de ordem prática a 

aplicação de tal critério, que está relacionado a identificação e mensuração dos beneficios 

proporcionados aos indivíduos (MYRLES, 1995). Mesmo considerando dadas as curvas de 

demanda e, portanto, as preferências dos indivíduos por c~da bem público, haveria 

dificuldades para obter as versões quantitativas das curvas de demanda individuais para 

identificação subsequente dos beneficios que cada indivíduo atribui as diferentes quantidades 

de um determinado bem. Além disso, impõe-se, assim como no critério de ótimo de Pareto, o 

problema da agregação de preferências interpessoais, já que estas referem-se a padrões de 

avaliação subjetivos. 

Conforme o Princípio t/Q Capacidade de Contribuição, os indivíduos deveriam contribuir 

para o financiamento dos gastos governamentais conforme suas capacidades financeiras de 

pagamento. Em outras palavras, os tributos seriam distribuídos entre os agentes de acordo 

com a capacidade tributária individual de cada um. A mensuração dessa capacidade deve ser 

realizada à luz do fato de que o pagamento de impostos significa um sacrificio para os 

contribuintes. Disto decorrem alguns princípios que se traduzem na distribuição da carga 

tributária. 
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Dalton aponta para os três princípios mais usuais, a saber; o do sacrificio igual, o do sacrificio 

proporcional e o do menor sacrificio. O Princípio do Sacrificio Iguai 5 determina que o ônus 

monetário direto da tributação deve ser distribuído como se o ônus real sobre os contribuintes 

fosse o mesmo. O Princípio do Sacrificio Proporcional estabelece que o ônus real sobre cada 

contribuinte deve ser igual ao bem-estar econômico decorrente de sua renda enquanto o do 

Princípio do Menor Sacrificio define que o ônus real direto total deve ser o menor possível 

para o conjunto dos contribuintes. 

Evidentemente, a aplicação de tais princípios pressupõe uma relação direta entre renda 

monetária e o bem-estar a ela associado. Assim, se o aumento da contribuição for menos que 

proporcional a uma dada elevação renda., a relação entre o imposto a pagar e a renda vai 

decrescer conforme o incremento no nível de renda., caracterizando uma distribuição 

regressiva da carga tributária. De outro modo, caso o aumento na contribuição seja 

proporcional a um determinado aumento no nível de renda., a relação imposto/renda será 

constante para qualquer nível de renda, configurando uma distribuição proporcional da carga 

tributária. Porém, se o aumento da contribuição for mais que proporcional ao incremento no 

nível de renda, a relação imposto/renda aumentará conforme o nível de renda, constituindo 

uma distribuição progressiva da carga tributária. Vale notar que o sistema tributário poderá 

ser proporcional para um certo nível de renda., progressivo para um, regressivo para outro. 

Musgrave (1976, p.145) afirma que "há falta de informação necessária à aplicação de 

qualquer um dos três conceitos de eqüidade de forma objetiva. Além disso, toda a discussão 

baseia-se na suposição de que as comparações da utilidade interpessoal podem ser levadas a 

cabo de maneira signíficativa. Esta suposição é básica quando se tem em vista uma 

15 Dalton propõe três conceitos distintos de igual sacrificio: igual sacrificio absoluto, igual sacrificio 
proporcional e igual sacrificio marginal ou mínimo agregado. Edgeworth e, posteriomente, Pigou concluíram ser 
este princípio - o do sacrificio mínimo agregado - o princípio mais adequado a distribuição de tributos, não em 
função de sua equidade, mas sim por possuir sua origem ligada ao princípio utilitarista básico da máxima 
felicidade. 
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consideração subjetiva da doutrina da capacidade de pagar. No entanto, esta suposição é 

totalmente rejeitada quando se tem em vista a 'nova economia' do bem-estar". Portanto, o 

princípio da capacidade de pagar pode ser considerado um critério marcado por uma extrema 

subjetividade, sem aplicabilidade operacional. 

Tabela 1.2.1- Princípios que norteiam a Teoria da Tributação 

1. Princípio da Neutralidade: o mecanismo de captação de recursos públicos não deve 

gerar alterações nos preços relativos vigentes no mercado; 

2. Princípio da Eqüidade: o sistema tributário deve ser tal que proporcione uma 

distribuição eqüitativa dos recursos entre os individuos; 

3. Princípio do Custo de Serviços: refere-se à distribuição eqüitativa do ônus monetário 

direto entre os individuos a partir da discriminação do preço dos serviços prestados aos 

contribuintes; 

4. Princípio do Beneficio: atribui a cada agente um ônus econômico equivalente aos 

beneficios a ele proporcionados por meio de programas governamentais; 

5. Princípio da Capacidade de Contribuição: estabelece que cada individuo deve 

contribuir ao financiamento dos gastos públicos de acordo com sua capacidade de 

pagamento; 

6. Princípio do Sacrifício Igual: pretende distribuir o ônus monetário direto da tributação 

sobre os indivíduos como se, o ônus real dela decorrente fosse o mesmo para todos; 

7. Principio do Sacrifício Proporcional: a distribuição do ônus real sobre os indivíduos 

deve ser proporcional ao bem-estar econômico decorrente da renda de cada um; 

8. Principio do Menor Sacrifício: o ônus real direto total deve ser o menor possível para o 

conjunto dos contribuintes. 

Segundo Musgrave (1980), "A arte da política tributária requer a elaboração de fórmulas 

tributárias que sejam mais ou menos calculáveis sob ambos os aspectos (neutralidade e 



33 

eqüidade). O problema está em encontrar 'meios' com os quais se possa atribuir impostos que 

não sejam nem injustos nem opressivos". Portanto, o melhor sistema tributário será aquele 

que produzir as melhores repercussões do ponto de vista econômico. Neste sentido, os efeitos 

tributários podem ser divididos, principalmente, segundo suas conseqüências sobre a 

produção e distribuição. 

As mudanças que as políticas orçamentárias podem provocar sobre o nível de produção ou 

renda real podem ser identificadas sob dois aspectos distintos: 

i) efeitos da tributação sobre a produção como um todo; 

ii) efeitos da tributação na composição ou no padrão da produção. 

As repercussões na produção como um todo referem-se a mudanças no trabalho, na poupança 

e nos investimentos. O investimento, seja em capital humano ou material, pode conduzir a um 

aumento da produtividade do trabalho. Contudo, o investimento só se tomará factível se 

houver uma poupança correspondente. Ou seja, o poder aquisitivo da coletividade não pode 

estar totalmente voltado ao consumo corrente. Mas, a poupança realizada e os investimentos 

não são necessariamente iguais. Quando a poupança for consideravelmente superior ao 

investimento realizado, haverá desemprego, redução do nível de atividade econômica e 

deflação ao passo que se os investimentos superarem significativamente a poupança, é lícito 

supor a existência de pleno emprego de fatores e inflação. Portanto, ambas as situações 

revelam-se insatisfatónas, uma vez que seria desejável que houvesse pleno emprego 

acompanhado de uma estabilidade do nível de preços. Qualquer tributo que incida sobre uma 

margem de renda sobre a qual é possível economizar reduzirá a capacidade de poupança dos 

agentes econômicos. 

Cabe notar que estes tipos de mudança são componentes interdependentes da mudança total 

decorrente da incidência tributária, que se refletem sobre o nível de produção. De um modo 
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geral, a conseqüência dos impostos sobre o desejo de trabalhar e economizar dos agentes 

estará vinculada a elasticidade-renda da demanda do contribuinte. 

Os efeitos da tributação sobre a composição e o padrão produtivo estão relacionados a 

inconveniência em desviar os recursos econômicos das aplicações que, potencialmente, 

poderiam fornecer a maior lucratividade. Dito de outro modo, os agentes econômicos tendem 

a buscar aplicações que estejam sujeitas a um imposto menor. Tal desvio será proveitoso caso 

o prejuízo de renda seja inferior a vantagem decorrente do pagamento de um imposto 

reduzido. De acordo com Dalton (1980), a extensão do desvio de uma aplicação tributada 

para outra e a conseqüente redução da produção, dependerá da elasticidade de demanda do 

produto e da elasticidade de sua oferta. 

É importante notar que se todo o produto da tributação for destinado a aplicações que não 

resultam em elevação do bem-estar econômico, a diminuição da produção decorrente da 

tributação provocará um certo prejuízo econômico. Por outro lado, caso os resultados da 

tributação sejam convenientemente aplicados, isto implicará num estímulo a produção que 

será mais intenso que a redução desta em virtude da tributação. 

A análise das conseqüências da tributação na produção está vinculada a noção de distribuição 

ideal. Dalton (1980) enfatiza que "a distribuição ideal, do ponto de vista econômico, será 

aquela que causar determinado vulto de produção proporcionando o máximo de bem-estar 

econômico". Isto significa que a distribuição ideal deve levar em conta a capacidade que cada 

nivel de renda possui de produzir bem-estar. 

Neste sentido, Musgrave (1976, p.150) afirma que "embora a abordagem da tributação 

eqüitativa estivesse limitada a uma justa distribuição dos custos de' serviços públicos, a 

abordagem do bem-estar estendeu-se por sobre uma faixa mais ampla, abrangendo todo o 

problema da distribuição de rendas". Prossegue apontando para os limites de cada abordagem, 
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"em ambas as escolas são considerados somente os aspectos tributários do orçamento. A 

determinação dos serviços públicos é deixada no ar". 

Evidentemente, qualquer mensuração relativa a desigualdade revelar-se-á bastante dificil. 

Porém, em linhas gerais, a algumas afirmações podem ser feitas. Tanto o sistema de impostos 

regressivos, progressivos ou proporcionais tenderão a elevar a desigualdade de renda. No 

entanto, um sistema acirradamente progressivo pode atuar no sentido de amenizar as 

desigualdades de forma que, quanto mais intensa for a progressão, mais intensa será esta 

redução. Assim, qualquer renda superior a um certo nível, será reduzida a um certo nível de 

referência, enquanto as rendas inferiores a esse nível não seriam passíveis de tributação. As 

considerações acerca dos efeitos de tamanha progressividade sobre a produção, podem tomar 

este sistema indesejável. 

Em parte, este conflito poderia ser solucionado caso as taxas .tributárias demasiadamente 

progressIvas incidissem exclusivamente sobre os agentes cujo nível de renda fosse mais 

elevado, ao passo que os demais agentes estariam isentos de impostos diretos, sendo 

submetidos a uma tributação mais branda. 

Do ponto de vista econômico, os objetivos da tributação podem transcender a arrecadação de 

receitas. Em última análise, podem implicar na formulação de estratégias econômicas de 

longo prazo, o que inclui a política comercial (estímulo/desestímulo as importações e 

exportações). Além disso, pode-se, via tributação, levar a efeito uma política industrial que 

altere significativamente a estrutura produtiva do parque industrial. 

Sob este aspecto, o melhor sistema tributário será o que conseguir atingir os objetivos 

propostos, conduzindo ao maior bem-estar social possível de forma que as despesas de 

arrecadação sejam estritamente inferiores às receitas delas decorrentes. Apesar de não haver 

limites desejáveis ao aumento dos tributos, os beneficios sociais proporcionados pelas 

despesas devem compensar o prejuízo social advindo da elevação dos impostos. Dito de outro 



36 

modo, o que vale não é somente o tamanho da mordida do leão, mas também, a intensidade da 

dor por ela provocada. 



1.3. As despesas públicas 
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Que o homem vivo jamais passou ditoso 16 

Tendo já repousado o corpo lasso, 

Segui pela deserta falda 17 avante; 

Mais baixo sendo o pé firme no passo. 

Eis da subida quase ao mesmo instante 

Assoma ágil e rápida pantera 

Tendo a pele por malhas cambiante. 

Não se afastava de ante min a fera; 

E em modo tal meu caminhar tolhia, 

Que atrás por vezes eu tornar quisera 

(ALIGHIERI, p.17) 

Após impingir pelo terreno das receitas públicas, comparadas à avidez de um leão, nos 

encontramos diante de uma rápida e ágil pantera - despesas públicas -, que em nenhuma 

hipótese de trabalho deve se dissociar de uma análise ampla e completa da primeira pois, 

inversamente ao que ocorre em nível individual, os poderes públicos ajustam suas receitas às 

despesas. 

Adolph Wagner, ao estudar o crescimento das despesas públicas, estabeleceu a seguinte 

proposição: à medida que cresce o nível de renda dos país~s industrializados, o setor público 

cresce a taxas mais elevadas, de tal forma que a participação relativa do governo na economia 

cresce com o próprio ritmo de crescimento econômico do país. 

Rezende (1978), analisando este estudo, aponta três razões para a formulação da chamada 

'Lei de Wagner'. A primeira é relacionada com o crescimento das funções administrativas e 

16 Feliz. venturoso. 

I"' Sopé da montanha. 
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de segurança. A segunda é devida ao crescimento das necessidades relacionadas à promoção 

do bem-estar social (saúde e educação). A terceira ocorre em função do surgimento de 

condições para a criação de monopólios, relacionados ao desenvolvimento tecnológico, e 

consequentemente, a crescente necessidade de investimentos significativos para a 

modernização de alguns setores. Há, dessa forma, urna tendência persistente de crescimento 

intensivo e extensivo das ações do estado, que desempenharia novas funções e elevaria a 

eficiência daquelas que já vinham sendo realizados. Isto nos permite explicar a evolução do 

setor público a partir da renda per capita, da densidade demográfica, grau de urbanização, 

entre outros. 

De modo diverso, Peacock e Wiseman estabelecem que o crescimento dos gastos totais do 

setor público é alavancado pelo aumento das possibilidades de obtenção de recursos, e não, 

pela expansão de fatores que impulsionam a elevação da demanda. Nesta abordagem, existe a 

noção implícita de que as despesas públicas são limitadas pela oferta de recursos, e estas pela 

elevação por tributação. Ou seja, os indivíduos apresentam comportamentos distintos quanto a 

disposição em contribuir e a demanda por serviços públicos. Com isso, a resistência a 

elevação de tributos impediria um incremento nos gastos públicos, mesmo que houvesse uma 

certa pressão de demanda. Tal resistência seria amenizada em situações de distúrbios sócio

econômicos, como guerras. 

A isto denomina-se 'efeito translação' (a influência que elementos exógenos exercem sobre o 

dispêndio público). Além deste, identificam o 'efeito concentração', que se refere ao fato de 

que, à medida que a participação do poder público cresce na economia, as decisões tendem a 

se concentrar em níveis mais elevados do Governo. Isto ocorre a fim de facilitar a 

compatibilização dos objetivos da política fiscal e da formulação geral da política econômica. 

Ambas as versões - Peacock, Wisenan e Wagner -, mesmo baseadas em estudos empíricos, 

representam interpretações enviesadas na medida em que buscam urna explicação única, seja 
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pelo lado da oferta ou da demanda, para o crescimento dos gastos públicos. Ao mesmo tempo, 

e talvez por isso mesmo, coadunam-se como uma tentativa de estabelecer princípios gerais 

que delineiam o comportamento dos gastos públicos. 

As despesas públicas pretendem satisfazer as necessidades dos indivíduos por meio da ação 

estatal. 

A presteza de movimentos que possui a pantera (gastos públicos) pode ser cotejada sob três 

óticas distintas: 

i) quanto à finalidade do gasto; 

ii) quanto à natureza do dispêndio; e 

iii) com relação ao agente encarregado da execução do gasto. 

No tocante à finalidade do dispêndio, é possível identificar três tipos de despesas, que variam 

de acordo com o grau de agregação adotado. São eles: funções, programas e subprogramas. A 

identificação dos principais programas, possivelmente, representará a prioridade do poder 

público em cada segmento. Deve-se lembrar que tal classificação é imprescindível na 

aplicação da técnica orçamento-programa, que visa elevar a eficiência e a eficácia da 

programação dos gastos públicos. 

Quanto à natureza, identificam-se quatro categorias: custeio, investimento, transferências e 

inversões financeiras. "A classificação das despesas por categoria econômica objetiva, em 

termos de agregados, dimensionar a participação do dispêndio governamental nos principais 

agregados da análise macroeconômica" (REZENDE, 1978, p.57). Com relação ao agente da 

execução do gasto, este pode fazer parte da administração direta ou indireta 1 
8. 

18 Entende-se por adminstração direta aquela que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa 
da Presidência da República e dos ministérios e por administração indireta aquela que compreende as entidades 
dotadas de personalidade jurídica própria e organizadas sob a fonna de autarquias, fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista. 
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Em relação à natureza do gasto, pode-se apontar quatro categorias econômicas básicas da 

despesa: Custeio, Investimento, Transferência e Inversões Financeiras. Em termos agregados, 

a distribuição por categoria de gasto está vinculada a distribuição funcional da despesa. 

Conforme enfatiza Rezende (1978, p.58) "quanto maior for a parcela das despesas públicas 

destinada à produção de bens públicos ou semi-públicos, maior a participação de despesas 

com pessoal no total do orçamento, enquanto uma participação, mais elevada dos 

investimentos fica associada a uma ênfase em programas de melhoria e expansão da infra

estrutura econômica". Portanto, cada programa vai enfatizar uma modalidade de gasto 

distinto, o que significa que a finalidade do gasto determinará, em parte, a distribuição do 

dispêndio por categorias econômicas. 

Enquanto, de um modo geral, a tributação significa um desestímulo à produção, as despesas 

públicas funcionam como um estímulo a capacidade de trabalhar, economizar e investir, 

proporcionando um impulso à produção e ao nível de emprego da economia. Assim, é lícito 

supor que as despesas públicas realizadas por um sistema tributário adequado proporcionarão 

um aumento tal da produção, que compensará uma possível redução desta decorrente dos 

métodos de captação de recursos para o financiamento do sistema. 

O problema das despesas públicas consiste em garantir o melhor uso possível para os recursos 

da sociedade2 buscando promover por meio das políticas públicas, o maior bem-estar 

econômico possível. De forma análoga às receitas, as despesas públicas devem avançar até o 

ponto em que os beneficios· sociais em todas as direções compensem ou se igualem as 

desvantagens marginais inerentes a todos os meios de recolhimento das receitas públicas. 

A análise dos efeitos do dispêndio público sobre a tributação deve ser feita à luz de que a 

despesa pública, junto com os métodos de obtenção de receita, geram desvios de recursos de 

algumas aplicações para outras definidas pelo poder público. Sem embargo, isto desencadeará 

efeitos significativos ao nível de produção, e portanto, no nível de renda. Assim, ceteris 
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paribus19
, as despesas públicas devem servir para elevar o nível de produção, ainda que 

afetem sua composição. 

Por isso, nem todas as despesas públicas possuem necessariamente um caráter econômico, 

apesar de representarem dispêndios econômicos, e implicarem em grande parte em efeitos 

econômicos relevantes. Segundo Dalton (1980) 'estes efeitos dos auxílios,20 na eficiência 

representam o índice da capacidade de recebimento do beneficiário, análogo à capacidade de 

pagamento do contribuinte. A capacidade de investir será elevada , caso a despesa pública 

disponibilize recursos de órgãos públicos ou privados, que efetuem despesas de capital. 

Qualquer política que busque elevar a produção por meio do dispêndio deve considerar a 

necessidade de aumentar as reservas econômicas futuras, mantendo equilíbrio entre seus 

componentes. Desse modo, as despesas sociclmente desejáveis serão aquelas que 

desencadearem um aumento no nível de produção superior ao qu~ ocorreria, caso os fundos 

permanecessem em mãos da iniciativa privada. 

o financiamento do desenvolvimento público surtirá efeitos distintos, caso ocorra por meio da 

tributação ou de empréstimos. O financiamento via tributação implicará somente numa 

transferência de poder aquisitivo, ao passo que através do empréstimo, ocorrerá um aumento 

deste face à expansão creditícia. Por vezes, tal aumento favorecerá o aumento da produção. 

Do ponto de vista da distribuição, o melhor sistema de despesa pública será o que apresentar 

mais fortemente uma tendência para a redução das desigualdades. Os auxílios, assim como os 

impostos, podem ser progressivos, regressivos, ou proporcionais. Um sistema de auxílio 

progressivo atuará no sentido de amenizar as desigualdades de rendas. O mesmo será válido 

para um sistema proporcional ou levemente regressivo. Um sistema exageradamente 

19 Do latim. tudo o mais constante. 

20 Auxílios ou subsídios são pagamentos realizados pelo governo sem contrapartida de quid pro quo direto ao 
governo. 
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regressivo elevará potencialmente as desigualdades. Portanto, a ênfase na distribuição de 

renda, conduz a um sistema mais fortemente progressivo que o desejável. 



1.4. As dívidas públicas 
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Tremer parece o ar ao seu conspeto. 

Eis surge loba, que de magra espanta, 

De ambições toda parecia cheia, 

Foi causa a muitos de miséria tanta! 

Com tanta intensa torvaçã02
! me enleia 

Pelo terror que o cenh022 seu movia, 

Que a mente à altura não subir receia, 

Como quem lucro anel~3 noite e dia. 

(ALIGHIERI, p.19) 

A dívida pública aqui simbolizada pela figura de uma loba, a primeira vista parece magra e 

inofensiva, encontra-se permeada de fatores subjetivos que podem levar a miséria de muitos 

ou ao lucro de quem a anela, por isto, é sempre tratada e analisada como um ramo separado 

da selva que se constitui as finanças públicas. 

Apesar de não constar dos objetivos deste trabalho, cabe tecer algumas considerações iniciais 

acerca das dívidas públicas. 

Segundo Rezende (1978, p.264) em linhas gerrus, a dívida pública pode ser vista como 

resultado das operações de crédito levadas a efeito pelos órgãos da Administração Pública, 

visando a antecipação das receitas orçamentárias ou a redução de desequilíbrios 

orçamentários bem como o financiamento de obras ou serviços públicos. 

De acordo com Myles (1995), a posição conservadora, em relação as dívidas públicas, 

estabelece que esta só pode ser prejudicial ao bem-estar social, devendo os governos 

21 Perturbação. 

22 Rosto carrancudo. aspecto severo. 

23 Almejar, ansear. 
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procederem no sentido de evitá-la ou minimizá-la. A dívida pública é,em si, inflacionária. Os 

títulos do governo são ativos líquidos para seus proprietários, gerando um efeito riqueza que 

estimula o consumo por meio do aumento de demanda agregada. Neste sentido Filellini 

(1994, p.115) afinna que "o déficit público, definido como o excesso dos gastos 

governamentais sobre a arrecadação, fornece a pré-condição para a criação da dívida pública. 

O déficit não é sinônimo de dívida pois pode ser financiado também pela elevação dos 

tributos ou criação de moedas. A dívida é uma das alternativas possíveis". Por outro lado, 

segundo a visão keyneisiana, o déficit consiste num instrumento de política econômica que 

deve ser empregado quando se fizer necessário. Deve-se lançar mão do recurso do 

endividamento em detrimento da tributação, quando a economia estiver em depressão, com 

desemprego e capacidade ociosa generalizada. Desse modo, a política fiscal expansionista 

representaria um meio adequado para a sustentação e/ou elevação dos níveis de demanda 

agregada. O financiamento do déficit corrente seria realizado através da colocação de títulos 

da dívida pública no mercado, legitimando a expansão monetária. Em uma economia em 

pleno emprego, o endividamento poderia fornecer recursos não-inflacionários, a fim de 

financiar o excesso de dispêndio público em relação a captação via tributação. Nesse caso, 

evitaria o financiamento inflacionário do déficit através da emissão monetária, ou seja, por 

meio da transferência de recursos privados aos cofres públicos com a colocação de títulos do 

governo no mercado. 

Em relação a origem dos recursos da dívida, existe uma importante distinção a ser feita entre 

empréstimos internos e externos. Os empréstimos são um dos meios possíveis de um governo 

obter receita. O produto de tais empréstimos integrará, portanto, a receita publica. O 

empréstimo interno é aquele contraído de residentes da economia a que se destinar o 

empréstimo. Tais empréstimos serão pagos por meio de títulos do governo, que concorrerão 

com os capitais privados. Assim, a poupança interna será dividida entre estes dois tipos de 
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investimento. Na ausência de incerteza, eles serão substitutos perfeitos e, como tal, no 

equilíbrio, pagarão a mesma taxa de retomo. Os empréstimos externos serão aqueles 

contraídos de agentes externos, isto é, não residentes na economia a qual o empréstimo se 

destinar. O pagamento de seus serviços e sua amortização conduzirão a uma saída de recursos 

da economia e, consequentemente, a uma redução da renda disponível no país. 

A contribuição de Ricardo (1817) na discussão em tomo a dívida pública se materializou com 

o conceito de debt neutrality. A essência do conceito de equivalência ricardiana ou debt 

neutrality, está no fato de que a economia real não será afetada pela tributação, quer a escolha 

governamental para o aumento das receitas recaia sobre o endividamento, quer esta esteja 

voltada para a tributação. A tributação provoca uma diminuição evidente no estoque de 

nqueza presente. Por outro lado, o empréstimo implica na realização de obrigações 

financeiras futuras referentes aos seus serviços e a sua amortização. Desse modo, o valor 

presente da riqueza seria reduzida por essas obrigações futuras em um montante idêntico ao 

pagamento de tributos. Como o estoque de riqueza resultante é o mesmo em ambos os casos, 

haverá um produto de equilíbrio. Nisto consiste a Teoria da Neutralidade da dívida de 

Ricardo 

Dessa forma, vale frisar que a conveniência ou não em se realizar dívidas públicas em 

determinadas situações está vinculada a visão adotada acerca do papel que os gastos públicos 

desempenham na economia. Neste sentido, as dívidas públicas suscitam uma ampla gama de 

questões que podem ser abordados sobre vários pontos de vista teóricos. Isto não será levado 

a efeito neste capítulo por não integrar os objetivos centrais deste trabalho. 
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CAPÍTULO 11 

IGNAVOS1 

2.1. As principais abordagens das Finanças Públicas 

As finanças públicas têm sido analisadas por meio da comparação entre receitas e despesas, 

isto é, as receitas orçamentárias, subdivididas em receitas correntes e de capital são cotejadas 

com as respectivas despesas orçamentárias também subdivididas em correntes e de capital. 

Desta análise em paralelo, emergem diversas conclusões acerca do desempenho orçamentário 

da União e das unidades subnacionais (governos estaduais e municipais).2 

Os principais trabalhos desenvolvidos na última década investigaram a questão das Finanças 

Públicas municipais apoiados em dois critérios tradicionais: 

• as receitas e despesas orçamentárias, e 

• porte dos municípios e as macro-regiões nas quais estes se situam. 

Ao estabelecer uma base conceitual sobre a estrutura das finanças públicas dos governos 

locais do Estado do Rio de Janeiro, deve-se apresentar um comportamento ignavo, ou seja, 

não se deve ser fiel ou rebelde em relação ao tema. O vetor resultante - finanças públicas -

deve ser decomposto em dois componentes principais: receitas e despesas orçamentárias, 

onde seus el~mentos serão separados em suas partes constituintes, objetivando explicitar as 

terminologias de natureza orçamentária e fornecer subsídios à solução do problema desta 

pesquisa. 

1 Denominação dada as almas dos que em vida não foram fiéis a Deus nem se rebelaram contra Ele. 
: A Constituição Federal em seu artigo l° estabelece que a República Federativa do Brasil é formada ~pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se um Estado Democrático de 
Direito ... " 
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Por min se vai das dores à morada, 

Por min se vai ao padecer eterno, 

Por min se vai a gente condenada. 

Moveu justiça o autor meu semi pitemo. 3 

Formado fui por divinal possança. 4 

Sabedoria suma e amor supremo. 

No existir, ser nenhum a min se avança, 

Não semi? eterno, e eu eternal perduro: 

Deixai, Ó vos que entrais toda a esperança! 

(ALIGlllERI, p.31) 

Estas terríveis palavras, escritas na porta do inferno, propositalmente colocadas no capítulo 

referente à base conceitual sobre a qual se analisam as Finanças Públicas, ilustram a 

dificuldade - Deixai, Ó vos que entrais, toda a esperança! - encontrada ao se enveredar por 

uma temática tão complexa, repleta de um vocabulário hermético. Disto decorre a necessidade 

de recorrer ao Código Tributário Nacional e outras publicações que, em suas notas de rodapé, 

definem certos termos e operações que não constam das fontes oficiais, ou cujos conteúdos 

mudaram significativamente com o passar dos anos. 

3 Que não teve princípio e nem há de ter fim; eterno, perpétuo, antiquiíssimo. 

4 Poder, valentia vigor. 
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2.2. As classificações das receitas públicas 

De acordo com Giacomoni (1998, p.126), "na estrutura do orçamento, a receita envolve um 

número bem menor de questões de interesse do que as despesas. A rigor, o orçamento da 

receita é constituído de apenas um quadro analítico com as estimativas de arrecadação de cada 

um dos tipos de receita da instituição, além de alguns poucos quadros sintéticos". 

O modelo orçamentário vigente no Brasil classifica as receitas segundo dois critérios: 

categorias econômicas e fontes5
. É importante notar que as distinções aqui observadas são de 

observância obrigatória em todos os orçamentos públicos. 

Conforme observado no capítulo anterior, quanto as categorias econômicas, as receitas podem 

ser divididas em correntes e de capital. 

As receitas correntes compreendem as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, 

industrial, de serviços, entre outras. Abrangem, ainda, aquelas provenientes de recursos 

financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, caso estas contemplem 

as despesas classificáveis em despesas correntes. 

As receitas de capital são decorrentes das receitas de realização de recursos financeiros 

oriundos da constituição de dívidas, de bens e direitos, da conversão em espécie e, de recursos 

provenientes do direito público ou privado que se destinem a atender às despesas 

classificáveis como despesas de capital ou o superávit do orçamento corrente. 

A partir desta dicotomização, tem-se a classificação das receitas segundo suas fontes, a saber: 

Receitas Correntes 

• Receita Tributária: refere-se somente aos tributos no conceito da legislação tributária: 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria. Desse modo, é uma receita restrita às 

entidades que possuem poder de tributar, isto é, União, Estados e Municípios. 
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• Receita de Contribuição: envolve receitas do tipo social e econômico, tais como, o 

salário educação. Não são relevantes ao nível municipal. 

• Receita Patrimonial: provém da exploração econômica do patrimônio da unidade em 

análise, como, por exemplo, aluguéis, juros e dividendos. 

• Receita Industrial: é originária de atividades industriais de transfonnação, de construção 

e de serviços industriais de utilidade pública. 

• Receita de Serviços: é decorrente de atividades ligadas ao lazer e ao comércio. 

• Transferências Correntes: compreende as receitas provenientes da União ou do Estado, 

cujo destino da aplicação se dará na rubrica denominada receitas correntes. 

• Outras Receitas Correntes: são constituídas por multas, indenizações, cobrança de 

dívidas ativas e receitas diversas. 

Receitas de Capital 

• Operações de Crédito: são oriundas de empréstimos realizados pelas entidades da 

administração pública, a fim de financiar seus projetos e/ ou atividades, podendo ser 

interna ou externa. 

• Alienação de Bens: corresponde ao resultado obtido em função da venda de bens 

patrimoniais, como imóveis. 

• Amortização de Empréstimos: quando a entidade conceder empréstimos, o mgresso 

decorrente da amortização destes corresponderá a uma receita de capital. 

• Transferências de Capital: são recursos provenientes da União ou do Estado, que 

cotejam, especificamente, as despesas de Capital. 

5 Além destes, em consequência de'certas especificidades, alguns orçamentos adotam mais duas classificações: 
conforme a origem e a vinculacão. Tais critérios são relevantes em orçamentos de grande porte como os da 
União. Estas classificçôes foram determinadas pela Lei n° 4.320/64. 
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• Outras Receitas de Capital: englobam as receitas de capital não classificáveis nas 

demais fontes. 

Receita Líquida: corresponde a receita total do município menos suas operações de crédito. 

Estas classificações podem ser sumarizadas como segue: 

Diagrama 2.2.1 

Receitas Orçamentárias 

/\ 
Receitas de Receitas 

Capital Correntes 

Operações de crédito ~ Receita tributária 

Alienação de bens ~ Receita de contribuição 

Amortização de empréstimos :: Receita patrimonial 

Transferências de capital Receita industrial 

Outras ... ........ 1---' Receita de serviços 

Transferências correntes 

Outras 

Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (ffiAM)6 as pnnclpals 

transferências constitucionais em favor dos municípios são: 

6 BREMAEKER, François E.J. Perfil das Receitas Municipais. mAMI CPU/ mAMCO, 1993. 
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• 22,5% do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza e 22,5% do 

imposto da União sobre produtos industrializados, fonnando o Fundo de Participação dos 

Municípios; 

• 25% do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a 

pretação de serviços de transporte interestadual e intennunicipal e de comunicação 

(ICMS); 

• 50% do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores (IPV A); 

• 50% do imposto da União sobre a propriedade territorial rural (ITR); 

• 70% do imposto da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários, incidentes sobre o ouro (IOF-ouro). 
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2.3. As classificações das despesas pó blicas 

Seguindo o modelo orçamentário brasileiro, podem ser observados quatro critérios para a 

classificação das despesas: 

• classificação institucional; 

• classificação funcional-programática; 

• classificação econômica; e 

• classificação por elementos. 

A classificação institucional objetiva evidenciar as unidades administrativas responsáveis pela 

execução do gasto, ou seja, busca apontar quais os órgãos que dispendem os recursos em 

consonância com a programação orçamentária. Dessa forma, viabiliza a fixação de 

responsabilidades, possibilitando controles e avaliações. O modelo federativo brasileiro 

implica que, para cada nível da Administração Pública, as unidades de governo sejam 

autônomas de modo que a União, cada Estado e cada Município disponham de um orçamento 

próprio. 

A classificação funcional-programática visa mostrar as realizações governamentais, o que 

permite o cumprimento de novas funções do orçamento, sobretudo a representação do 

programa de trabalho. Com isso, cada função é desdobrada em sub programas, e estes em 

projetos e atividades7
, conforme mostra o diagrama a seguir: 

A portaria n° 9, 28-01-1974, do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral foi a responsável pela 
introdução da classificação programática ao antigo critério funcional (Lei 4.320/64), ampliando-o. Esta portaria 
não define conceitualmente as categorias função, programa e subprograma. Entretanto, o projeto é assim 
definido '"um instrumento de programação para alcançar os objetivos do programa, envolvendo um conjunto de 
operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou o 
aperfeiçoamento da ação do governo". Por sua vez, a atividade é definida como "um instrumento de 
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Diagrama 2.3.1 

Função Função Função 

Programa Programa Programa 

Subprograma Subprograma Subprograma 

Atividade 

Fundamentalmente, a classificação econômica pode ser apontada como o foco de nossa 

análise, uma vez que este critério é que indicará os efeitos que o gasto público terá sobre a 

programação para alcançar os objetivos de um programa. envolvendo um conjunto de operações que se realizam 
de modo contínuo, necessárias a manutenção da ação do governo". 
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economia. A classificação econômica é dividida em duas categorias e cinco subcategorias. As 

categorias correspondem as despesas correntes e as despesas de capital. 

As despesas correntes constituem o grupo de despesas necessárias ao funcionamento dos 

serviços públicos em geral. As despesas de capital correspondem ao grupo de despesas da 

Administração Pública, que visa adquirir ou constituir bens de capital para a produção ou 

geração de novos bens ou serviços que integrarão o patrimônio público. 

As subcategorias econômicas são as seguintes: 

Despesas Correntes 

• Despesas de Custeio: são dotações destinadas a manutenção e ao funcionamento dos 

serviços públicos em geral; 

• Transferências Correntes: referem-se a dotações para despesas às quais não implicam 

em contraprestação direta ou indireta de serviços, o que inclui contribuições e subvenções 

destinadas a atender à manutenção de outras entidades do direito público ou privado. Sem 

embargo, ao nível dos municípios, tais transferências não são observadas, sendo 

frequentes as receitas decorrentes de transferências correntes. 

Despesas de Capital 

• Investimentos: são dotações realizadas para o planejamento e execução de obras, 

incluindo os programas especiais de trabalho, a aquisição de instalações, equipamentos e 

material para a constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter 

comercial ou financeiro. 

• Inversões Financeiras: são "dotações destinadas a : 

i) aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 
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ii) aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer 

espécie, já constituídas, quando a operação não implique em aumento de capital; 

iii) constituição ou aumento de capital de entidades ou empresas que visem os objetivos 

comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros"g 

• Transferências de Capital: referem-se a dotações para investimentos e mversões 

financeiras, as quais não impliquem em contraprestação direta de bens e serviços. 

A classificação por elementos permite o controle contábil dos gastos a nível interno ou 

externo. Para tanto, parte da identificação do objeto imediato de cada despesa, tais como, 

obrigações patronais, materiais de consumo, equipamentos, entre outros. Neste sentido, vale 

destacar as despesas com pessoal, que são os gastos relativos aos ativos e inativos da 

Administração Pública, que, de acordo com a Lei Complementar nO 82, de 27 de março de 

1995, não pode exceder a 60% das receitas correntes para todos os níveis de governo. 

o diagrama a seguir, propõe uma sistematização da classificação das despesas segundo sua 

categoria econômica: 

Diagrama 2.3.2 

Despesas orçamentárias 

/\ 
Despesas de Despesas 

Capital Correntes 

Investimentos Despesas de custeio 

Inversões financeiras c Transferências correntes 

Transferências de capital 

8 Artigo 12. Lei n° 4.320/64. 
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2.4. A Classificação por Porte 

Na classificação por porte, os municípios são agrupados de acordo com o número de 

habitantes da seguinte maneira: 

• municípios de pequeno porte: são aqueles que possuem população inferior a 10.000 

habitantes; 

• municípios de médio porte: correspondem aqueles que possuem população entre 10.000 e 

50.000 habitantes; 

• municípios de grande porte: contam com uma população superior a 50.000 habitantes. 

A divisão dos municípios por número de habitantes, é normalmente utilizada para a 

comparação das participações relativas dos itens da despesa e receita destas unidades, como é 

possível observar na Série de Estudos Especiais do Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal (liAM). 

As tabelas abaixo, ilustram a divisão por porte, dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

de acordo com a contagem populacional realizada pelo liGE em 1996. 

Tabela 2.4.1 

Municípios de Pequeno Porte do Estado do Rio de Janeiro 

Municfpio Populaçflo Homens Mulheres 

Total 
Macuco 5.726 2.815 2.911 
São José de Ubá 5.914 3.065 2.849 
Rio das Flores 6.365 3.164 3.201 
Aperibé 7.201 3.576 3.625 
Comendador Levy Gasparian 7.414 3.738 3.676 
Varre-Sai 7.554 3.874 3.680 
Lage do Muriaé 7.580 3.827 3.753 
São Sebastião do Alto 8.111 4.126 3.985 
Carapebus 8.124 4.255 3.869 
Porto Real 8.664 4.352 4.312 
Areal 9.009 4.452 4.557 
Iguaba grande 9.715 4.842 4.873 
Quatis 9.866 4.982 4.884 
Duas Barras 9.933 5.157 4.776 
Fonte: IBGE-Contagem PopulacIOnal, 19%. 
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Tabela 2.4.2 

Municípios de Médio Porte do Estado do Rio de Janeiro 

Municipio Pop/J./açao Homens Mulheres 
Total 

Trajano de Moraes 10.594 5.514 5.080 
Santa Maria Madalena 10.840 5.558 5.282 
Cardoso Moreira 11.940 5.954 5.986 
Engenheiro Paulo de Frontin 12.543 6.170 6.373 
Quissamã 12.583 6.351 6.232 
Italva 13.199 6.597 6.602 
Sumidouro 13.373 6.907 6.466 
Armação de Búzios 14.358 7.464 6.894 
Rio Claro 14.449 7.394 7.055 
Cambuci 14.889 7.585 7.304 
Natividade 15.125 7.552 7.573 
Carmo 15.175 7.679 7.496 
Porciúncola 15.407 7.619 7.788 
São José do Vale do Rio Preto 16.115 8.129 7.986 
Sapueaia 16.921 8.510 8.411 
Mendes 17.185 8.377 8.808 
Cordeiro 17.373 8.489 8.884 
Pinheiral 17.506 8.669 8.837 
Coceição de Macabu 18.206 9.164 9.042 
Cantagalo 18.858 9.546 9.312 
Silva Jardim 19.027 9.690 9.337 
Mangaratiba 19.896 10.069 9.827 
Miguel Pereira 20.093 9.676 10.417 
Casimiro de Abreu 20.212 10.085 10.127 
Itatiaia 21.216 10.631 10.585 
Arraial do Cabo 21.548 10.809 10.739 
Bom Jardim 21.805 11.193 10.612 
Paty do Alferes 22.286 11.168 11.118 
Piraí 22.722 11.385 11.337 
Itaoeara 23.273 11.578 11.695 
Tanguá 23.351 11.822 11.529 
Miracema 24.450 12.010 12.440 
Parati 27.127 13.895 13.232 
Rio das Ostras 28.106 14.209 13.897 
São João da Barra 28.129 14.046 14.083 
Vassouras 29.037 14.071 14.966 
Bom Jesus do Itabapoana 32.231 15.922 16.309 
Guapimirim 32.614 16.406 16.208 
Paraíba do Sul 33.737 16.388 17.349 
Santo Antônio de Pádua 34.123 16.895 17.228 
São Francisco de Itabapoana 35.810 18.621 17.189 
São Fidélis 36.534 18.146 18.388 
Paraeambi 39.441 19.570 19.871 
Cachoeiras de Maeacu 43.482 22.023 21.459 
Saquarema 44.017 22.202 21.815 
Rio Bonito 46.495 23.471 23.024 
Fonte: IBGE-Contagem PopulacIOnal, 1996. 
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Tabela 2.4.3 

Municípios de Grande Porte do Estado do Rio de Janeiro 

Muníclpío PopulaçlJo Homens Mulheres 

Total 
Seropédica 54.937 27.291 27.646 
São Pedro da 55.432 27.789 27.643 
Aldeia 
Maricá 60.286 30.320 29.966 
Valença 61.611 29.887 31.724 
Araruama 66.148 32.862 33.286 
Três Rios 66.223 32.023 34.200 
Itaguai 70.126 34.772 35.354 
Japeri 73.130 36.304 36.826 
Itaperuna 82.650 40.455 42.195 
Barra do Pirai 85.391 41.419 43.972 
Angra dos 92.532 46.516 46.016 
Reis 
Resende 93.961 45.996 47.965 
~. 

Cabo Frio 101.401 50.629 50.772 
Queimados 108.522 53.275 55.247 
Macaé 113.042 56.058 56.984 
Teresópolis 125.122 61.078 64.044 
NilóQolis 155.272 73.899 81.373 
Itaborai 161.209 80.084 81.125 
Barra Mansa 166.745 81.537 85.208 
Nova Friburgo 169.246 82.600 86.646 
Magé 183.113 90.535 92.578 
Volta Redonda 232.287 112.320 119.967 
Petrópolis 269.669 130.379 139.290 
Campos dos 389.547 189.398 200.149 
Goytacazes 
Belford Roxo 399.319 194.900 204.419 
São João de 434.323 210.116 224.207 
Meriti 
Niterói 450.364 210.854 239.510 
Duque de 715.089 348.528 366.561 
Caxias 
Nova Iguaçu 826.188 401.629 424.559 
São Gonçalo 833.379 403.967 429.412 
Rio de Janeiro 5.551.538 ·2.608.818 2.942.720 
Fonte: IBGE- Contagem PopulaCiOnal, 1996. 
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CAPÍTULO IH 

GÊNESE1 

3.1. A formação dos municípios do Estado do Rio de Janeiro à luz das reformas 

constitucionais 

Explicação minuciosa 

Darei, quando tivermos atingido 

Do aqueronte2 a ribeira temerosa. 

Então, baixo os olhos e corridos 

Fui, de importuno aculpa receando, 

Té3 o rio, em silêncio recolhido. 

Eis vejo a nós em barca se acercando, 

De cãs4 coberto um velhos - 6 condenados, 

Ai de 'vós! - alta grita levantando 

O céu nunca vereis, desesperados: 

Por mim à treva eterna, na outra riva 

Sereis ao fogo, ao gelo transportados. 

(ALIGHIERI, p.35) 

Depois de vagar pela selva das finanças públicas e deparar-se com as três feras que compõem 

os seus desdobramentos (leão/ receita, pantera! despesa e loba! dívida), é chegado o 

Aqueronte - divisa entre as finanças públicas e a amostra escolhida para o desenvolvimento 

1 Origem. princípio, causa. O primeiro IhTo da Bíblia, onde se narra a origem do mundo e do homem. 

:: Nome do rio do inferno. 

3 Até. 

4 Cabelos brancos. 

5 Caron ou Caronte, barqueiro do inferno, que passa as almas dos danados a outra margem do Aqueronte para o 

suplício eterno. 
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deste trabalho (os municípios do Estado do Rio de Janeiro). Com isto, torna-se-á possível 

analisar, em que medida, a cluster analysii estabelece uma taxonomia diferente das análises 

usuais de receita e despesa em nível de governo local. 

A travessia deste rio infernal é feita por uma barca, durante a qual, o seu barqueiro, Caron, 

descreve a gênesis do devir, ou seja, a constituição e evolução dos munícípios que fonnam o 

Estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com a definição da Fundação CIDE (Centro de Infonnações e Dados do Rio de 

Janeiro), o município corresponde a uma divisão territorial, que exerce uma função 

preponderantemente administrativa. Sua origem está ligada ao municipium romano e ao 

conventus vicinorum 7 gennânico, ambos buscavam a gestão de assuntos locais. 

A fonnação dos primeiros municípios do Estado do Rio de Janeiro ocorreu em função de duas 

variáveis: a defesa territorial e o comércio de ouro com as Minas Gerais. A interiorização do 

povoamento foi impulsionada pelo ciclo do ouro, que motivou a expansão em direção as 

Minas Gerais e mais tarde, pela cafeicultura no Vale do Paraíba. Assim, a criação dos 

municípios fluminenses foi fortemente influenciada por fatores de ordem econômica e, 

também, de caráter eminentemente político. 

Administrativamente, a evolução espacial dos municípios é marcada por uma alternância de 

períodos centralizadores e descentralizadores, ligados as diferentes fases da história 

econômica e política do país. 

Durante o período colonial, as enonnes distâncias que separavam os municípios da sede do 

Governo Central, conjugadas as necessidades de tomada de decisão por parte dos 

administradores locais, imprimiu uma característica de autonomia a administração destes. Por 

6 Análise de grupamentos. 

; Assembléia de vizinhos. 
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outro lado, ao longo do Império observa-se o oposto, com um centralismo administrativo 

acentuado, que restringiu significativamente a autonomia municipal. 

Esse caráter centralizador permaneceu durante as cinco primeiras décadas da República, 

alterando-se com a Constituição de 1946, que estabeleceu os princípios da organização 

pública, dotando os municípios de maiores recursos e, consequentemente, de maior 

autonomia. Segundo Varsano (1996, p.2), "a República brasileira herdou do Império boa parte 

da estrutura tributária que esteve em vigor até a década de 30", Dada a existência de uma 

economia, marcadamente, agro-exportadora, a principal fonte de receitas públicas ao longo do 

Império era o comércio exterior, com destaque para o imposto de importação. 

A Constituição de 1934 introduziu mudanças na estrutura tributária do país, sobretudo ao 

nível estadual e municipal, que viabilizaram a evolução do sistema tributário brasileiro de 

modo que os impostos internos sobre produtos tomaram-se predominantes sobre os demais. A 

partir desta Constituição, os municípios passaram a dispor de competência privativa para 

determinar tributos, tais como, o imposto predial e territorial urbano, imposto cedular sobre a 

renda de imóveis rurais, taxas referentes a serviços municipais, dentre outros. Além disso, a 

receita tributária passou a ser dividida entre as três esferas de governo (União, Estados e 

Municípios). Neste sentido, os Estados e a União permaneceram com competência para criar 

impostos, sendo que alguns impostos só poderiam ser arrecadados pelos Estados, que 

destinariam 30% da arrecadação à União e 20% ao município de onde a arrecadação fosse 

proveniente. 

A Constituição de 1937 não introduziu mudanças significativas em relação ao sistema 

tributário anterior . Ao nivel dos governos locais, a alteração mais relevante refere-se ao fato 

de que estes perderam a competência para tributar a renda das propriedades rurais. 

Mesmo não tendo promovido uma reforma tributária, a Constituição de 1946 redefiniu a 

distribuição de renda entre as' esferas de governo. Foram acrescentados dois impostos a área 
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de competência dos municípios; o imposto sobre atos de sua economia ou assuntos de sua 

competência (imposto de selo municipal, e o imposto sobre indústrias e profissões) e, além 

deste, excetuando as capitais, os municípios passaram a dispor de 10% da arrecadação do 

Imposto de Renda 

Com efeito, foi institucionalizado um sistema de transferência de impostos, que refletia a 

intenção de gerar um incremento da dotação de recursos municipais. De acordo com Varsano 

(1996, p.6), "cabe notar que a criação de transferências foi acompanhada por restrições a 

utilização de recursos." Ou seja, as transferências destinavam-se a despesas vinculadas, 

definidas, pelo Governo Federal, para fms específicos. 

Contudo, as finanças municipais não foram fortalecidas pela Constituição de 1946 pois, a 

maior parte dos Estados não repassou os 30% de arrecadação excedente aos municípios. Ao 

mesmo tempo, as cotas do Imposto de Renda só passaram a ser recebidas dois anos depois, 

sendo calculadas baseadas na arrecadação do penodo precedente, para serem distribuídas no 

período seguinte. Portanto, as cotas aferidas pelos municípios apresentavam seu valor real 

reduzido pela inflação do período. Além disso, essas cotas eram distribuídas igualmente entre 

as unidades municipais, provocando um crescimento acelerado do número de municípios. Por 

sua vez, os desmembramentos geravam um número de municípios tal que o valor real das 

transferências caísse cada vez mais. É importante notar que dos novos municípios, grande 

número, dependia quase que exclusivamente destas transferências. Esta situação foi agravada 

pela aceleração inflacionária das décadas de 60 e 70, que reduziu as receitas provenientes do 

Imposto Predial Territorial Urbano. 

Desse modo, a estrutura tributária conformada através da Constituição de 1946, ongmava 

receitas que revelavam-se insuficientes para atender aos três níveis de governo. A partir da 

década de 50, quando o governo passou a realizar gastos públicos vultosos a fim de estimular 

a industrialização e o desenvolvimento regional, o crescimento das despesas superou a 
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elevação das receitas, gerando um déficit público apreciável. Como não havia um mecanismo 

que permitisse seu financiamento através do endividamento público, este foi coberto por meio 

da emissão monetária, o que gerou aceleração inflacionária. 

Neste contexto, foi ganhando inipulso a idéia de promover uma reforma tributária, 

principalmente a partir de março de 1964. Varsano (1996) destaca os principais objetivos 

dessa reforma, como sendo: 

i) assegurar o aumento das receitas a fim de possibilitar a redução dos déficits do governo; 

ii) instituir mecanismos eficientes de estímulo ao crédito, eliminando possíveis entraves a 

capitalização das empresas; 

iii) aumentar a eficiência do aparelho arrecadador; 

iv) simplificar e racionalizar a legislação dos tributos federais; 

v) alterar competências e condensar o sistema tributário de modo a reformular a distribuição 

de rendas entre as esferas de governo. 

Entre 1964 e 1966, um novo sistema tributário foi gradualmente implantado, sendo 

priorizadas as medidas que favorecessem o fortalecimento das finanças federais. Neste 

sentido, o Imposto de Renda foi refonnulado, a Administração Fazendária foi revista e o 

Imposto sobre Consumo transformou-se no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)8. 

As decisões econômicas foram sendo centralizadas ao nível do governo federal, pois este 

deveria apontar o rumo do processo de crescimento, direcionando as decisões privadas através 

de incentivos fiscais. Por outro lado, os Estados e Munícípios deveriam dispor de recursos 

suficientes para o desempenho de suas funções a fim de não obstacularizarem o processo de 

crescimento. Isso seria assegurado pela arrecadação do Imposto sobre Circulação de 

8 O marco legal dessa refonna foi dado pela Emenda Constitucional n° 18/65, sendo incorporada ao Código 

Tributário e a Constituição de 30 de janeiro de 1967. 
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Mercadorias e por um sistema adequado de transferências intergovernamentais. Ou seja, a 

autonomia das demais esferas foi limitada como uma forma de garantir sua não interferência 

na direção do ritmo de crescimento da economia. Assim, o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICM), mesmo constituindo-se uma fonte importante de receita, não podia ser 

usado como um instrumento de política econômica uma vez que, as unidades subnacionais 

não dispunham de competência para legislar acerca dele. Mesmo as transferências foram 

vinculadas a gastos coerentes aos objetivos do governo central, enrigecendo a estrutura 

tributária. A sobrevivência dos municípios foi atrelada aos fundos especiais federais, 

principalmente o Fundo de Participação Municipal (FPM). Com isso, as possibilidades de 

novas emancipações foram bastante limitadas. Dados da Fundação CIDE mostram que, no 

Estado do Rio de Janeiro, resultante da fusão do Estado da Guanabara com o antigo Estado do 

Rio de Janeiro em 1975, não foi observada, entre 1964 e 1984, nenhuma emancipação. 

A reforma do sistema tributário visou o aumento do esforço fiscal da sociedade como um 

meio de atingir o equilíbrio orçamentário e garantir recursos que pudessem ser utilizados para 

impulsionar a acumulação de capital e, com isto, o crescimento econômico. Dados estes 

objetivos, a eqüidade do sistema foi absolutamente ignorada, o que gerou ajustes na legislação 

do Imposto de Renda em 1974. Os incentivos fiscais enfraqueceram paulatinamente a 

capacidade d~ arrecadar do sistema. Além disso, Estados e Municípios passaram a reivindicar 

um grau de autonomia maior, provocando a formulação da Emenda Constitucional nO 5/75, 

que elevava os percentuais de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios e o 

Fundo de Participação dos Estados. Cabe ressaltar que esta tentativa de descentralizar os 

recursos a nível federal revelou-se infrutífera até 1983, uma vez que esta emenda determinava 

o aumento progressivo dos recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados a serem destinados ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de 

Participação dos Estados. Assim, o total das transferências tributárias da União permaneceu 
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estável, ou seja, cada ação para descentralizar os recursos era devidamente neutralizada por 

uma reação em sentido contrário da União. A partir de 1984, nota-se um processo acelerado 

de descentralização de recursos em decorrência da Emenda Constitucional nO 23/83, que 

aumentava os percentuais destinados ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de 

Participação Estadual, ao mesmo tempo em que não permitia o uso de mecanismos legais por 

parte da União que reduzissem a base de incidência dessas transferências. 

O principal objetivo da reforma tributária promovida pela Constituição de 1988 consistiu no 

fortalecimento da federação, o que implica aumento do grau de autonomia dos Estados e 

Municípios, desconcentração dos recursos tributários disponíveis e, consequentemente, 

aumento da transferência de recursos da União para as demais esferas de governo. Contudo, é 

importante notar que a Constituinte subdirnensiono~ o sistema de financiamento adequado em 

relação às dimensões do Estado por ela mesma definída. Isto consolidou a situação de 

desequilíbrio orçamentário em lugar de solucioná-la. 

O grau de autonomia fiscal dos Estados e Municípios foi elevado através de mudanças na 

legislação, tais como, a eliminação da competência da União para conceder isenções de 

impostos estaduais e municipais, além da impossibilidade de impor restrições a entrega e a 

utilização dos recursos destinados a cada esfera de governo. O volume de transferências dos 

Estados aos Municípios contou com um aumento significativo em função da ampliação da 

base de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e, também, pela 

elevação dos percentuais destinados a essas unidades. 

Assim, até meados da década de noventa, os movimentos emancipacionistas foram 

constantes, uma vez que aplicação de recursos proveníentes da arrecadação é feita, na maior 

parte das vezes, no distrito-sede. Freqüentemente, a emancipação serviu para atender a 

interesses político-eleitorais locais. Cabe acrescentar que, as regras para a distribuição do 

Fundo de Participação Municipal, na medida em que favorecem as regiões de menor 
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população em detrimento das maIS populosas, tomaram-se um estímulo a tais 

desmembramentos. 

Com efeito, de acordo com dados da Fundação Centro de Informações e dados do Rio de 

Janeiro, após a Constituição de 1988, foram criados 21 novos municípios no Estado do Rio de 

Janeiro (na página seguinte, podemos observar o mapa da atual divisão politico

administrativa do Estado, com seus 91 municípios). 

Portanto, qualquer análise a ser realizada acerca das finanças públicas no Estado do Rio de 

Janeiro deve notar que, nos primeiros anos de sua autonomia, o novo município permanece 

dependente de certos serviços do município-mãe, uma vez que não possui uma infra-estrutura 

consolidada. Por isso, é conveniente que ambos os municípios sejam postos no mesmo 

agrupamento, para que se possa evitar variações bruscas de algumas variáveis, tais como, 

receitas e despesas correntes totais. 



Mapa 3.1.1: 
DIVISÃO POLfTICO-ADMINISTRATIVA 

EspíRITO SANTO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

MINAS GERAIS 
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CAPÍTULO IV 

o SEGUNDO CÍRCULO l 

4.1. A abordagem tradicional das Finanças Públicas 

Desci desta arte ao círculo segundo, 

Que o espaço menos largo compreendia, 

Onde o pungir da dor é mais profundo. 

Lá 'stava Mino;' e feroz rangia: 

Examinava as culpas desde a entrada, 

Dava a sentença como ilhais3 cingia 

Ante ele quando uma alma desditava4
. 

(ALIGHIERI, p.45) 

Como ignavos, observamos os itens componentes das receitas e despesas das unidades de 

governo local, bem como o critério tradicional de agrupamento entre estas unidades, ou seja, o 

porte dos municípios. A partir deste ponto, observando o grande número de variáveis a serem 

analisadas, emerge a comparação com o segundo círculo do inferno, e como Minos, devemos 

julgar quais as principais variáveis que devem ser cotejadas visando a análise tradicional das 

Finanças Públicas dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

I Segundo Dante, o Inferno era dividido em círculos; neste, os pecadores são continuamente arrebatados e 

atonnentados por um horrível tubilhão. 

2 Rei de ereta e que segundo a mitologia pagã era o juiz do Inferno. 

3 Depressões laterais de um cavalo. 

4 Infeliz. desafortunada. 
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o Estado do Rio de Janeiro é formado por 91 municípios, que apresentam realidades locais 

bastante distintas em relação ao contingente populacional, base econômica regional, território 

municipal, estrutura político-administrativa, além da participação das receitas próprias na 

composição das receitas municipais. De acordo com Bremarker (1996, p.4): "quanto mais 

diversa é a realidade de cada um dos elementos que integram o universo estudado, mais 

complexa se torna a análise dos dados de que dispomos e, muitas vezes, o dado universal não 

é representativo". Assim, a análise das finanças municipais expressa uma tentativa de 

fornecer agrupamentos que proporcionem a elaboração de uma tipologia de municípios com 

características comuns favorecendo o diagnóstico adequado dos problemas econômico-sociais 

a eles associados. 

A análise tradicional envolve o exame das receitas e despesas muruclpaIS, a partir de 

grupamentos definidos conforme o porte dos municípios. 

A classificação conforme as regiões do governo baseia-se em uma categorização que leva em 

consideração três fatores, a saber: 

1- a evolução histórico- geográfica; 

2- genealogia dos municípios; 

3- divisão política e geográfica. 

Assim, temos as seguintes regiões de governo: 

• Região metropolitana: 18 municípios 

• Região Norte fluminense: 9 municípios 

• Região do Médio Paraíba: 12 municípios 

• Região Serrana: 14 municípios 

• Região Centro- Sul Fluminense: 11 municípios 

• Região Noroeste Fluminense: 13 municípios 

• Região das Baixadas Litorâneas: 12 municípios 

• Região da Baía de Ilha Grande: 2 municípios 
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4.1.2. Metodologia 

Os dados analisados foram extraídos de publicações da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN) do Ministério da Fazenda e da Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de 

Janeiro (CIDE). O periodo da pesquisa se estende aos anos de 1994, 1995, 1996. As últimas 

informações publicadas acerca das receitas e despesas dos municípios do Estado do Rio de 

Janeiro referem-se a este periodo (ver Anuário Estatístico do RJ, 1997). Para viabilizar a 

comparação dos dados ao longo dos periodos recorreu-se a atualização a partir do IGP-DI 

(Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna da Fundação Getulio Vargas), utilizando

se a média anual e tendo, como base, o ano de 1996. Cabe ressaltar que, em virtude da análise 

temporal ser restrita a uma série de três anos (1994, 1995 e 1996), alguns municípios 

recentemente emancipados5 não entraram nesta exegese. 

As informações disponíveis serão examinadas ao nível agregado (por regiões de governo e 

por porte) e não de cada municipalidade. Serão enfocados os seguintes aspectos acerca das 

receitas e despesas tributárias de cada agrupamento: 

Composição das receitas correntes; 

Composição das despesas correntes; 

Composição das receitas de capital; 

Composiç~o das despesas de capital; 

Evolução das Receitas orçamentárias; 

Evolução das despesas orçamentárias. 

5 São eles: São Francisco de Itabapoana, Iguaba Grande, Pinheiral, Carapebus, Seropédica, Porto Real, São José 

de Ubá, Tanguá, Macuco e Armação de Búzios, todos instalados em 1997. 
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A Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro abrange os seguintes municípios: Rio de 

Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, 

Mangaratiba, Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova 19uaçú, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, 

São João de Meriti. Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, esta região apresenta a maior 

concentração metropolitana do país, abrangendo cerca de 76% dos residentes no Estado, 78% 

dos estabelecimentos industriais, 75% dos comerciais e 79010 dos de serviços, absorvendo, 

assim, cerca de 84% da mão-de-obra empregada nesses setores. 

O município do Rio de Janeiro ocupa uma posição central no tocante às finanças municipais 

desta região, uma vez que este município responde por cerca de 76% das receitas correntes 

da região metropolitana. Isto decorre do fato de que os município~ mais próximos da capital -

salvo Niterói - não experimentaram um processo de desenvolvimento econômico e social 

baseado em suas próprias potencialidades, mas, já nasceram como "subúrbios" do atual 

município do Rio de Janeiro. Sem embargo, esta caracteristica encontra-se, em parte, 

vinculada a existência até 1960 de dois Estados (Rio de Janeiro e Guanabara), o que 

inviabilizava a adoção de uma política de desenvolvimento econômico integrada, através da 

qual poderia se alcançar uma certa desconcentração das atividades produtivas. Além disso, a 

posição de capital ocupada por este município ao longo de mais de um século, contribui para 

a grande concentração de atividades econômicas neste território. Neste sentido, as receitas 

tributárias respondem por cerca de 40% das receitas correntes da capital. 

Desse modo, vale notar o cuidado necessário na análise de dados agregados referentes à 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Cada um dos municípios dessa região apresenta 

diferentes quantitativos demográficos, patamares de distribuição de renda, níveis de 

urbanização e atividades econômicas desenvolvidas. Por ISSO, apesar da simplicidade e 
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praticidade do método, o uso de dados agregados para esta região envolve um risco que não 

deve ser ignorado. Os problemas de gestão financeira dos municípios vão variar conforme o 

porte e as especificidades de cada um. 

A observação da evolução das receitas da região metropolitana aponta para uma tendência de 

crescimento das receitas de capital, em termos absolutos, que foi acompanhado pari passu 

pelo incremento de operações de crédito. Por outro lado, as receitas correntes apresentaram 

um movimento oscilatório neste período, com crescimento acentuado em 95, e ligeira queda 

em 96. Neste item, deve-se enfatizar a queda abrupta das receitas patrimoniais, já que em 

1994, as receitas patrimoniais correspondiam a 30% das receitas correntes da região, 

passando, para 16% em 95, até atingir 5% em 96. Isto foi contrabalançado pelo aumento da 

participação das transferências correntes, que passaram de 32% das receitas em 94 para 41 % 

em 96, indicando um aumento da dependência dos municípios desta região em relação aos 

recursos provenientes das demais esferas de governo. De um modo geral, todos os itens de 

receita aumentaram sua participação na composição das receitas correntes neste período, com 

exceção das receitas patrimoniais. O crescimento das receitas tributárias neste período - estas 

passaram de 39% das receitas correntes em 1994 para 48% em 1996 - deve ser visto à luz do 

fato de que o Plano Real beneficiou a arrecadação tributária, através da redução do "efeito 

A composição das receitas de capital enfatiza a importância das operações de crédito para 

esta categoria de receita. As operações de crédito significavam 95% das receitas de capital em 

94, chegando a alcançar 97% destas em 95. As operações de crédito possuem características 

de variável exógena ao planejamento local, uma vez que referem-se a operações 

regulamentadas e controladas a nivel federal. Além disso, na medida em que implicam em 

obrigações futuras, podem significar a evasão de recursos em períodos posteriores. 

44 O efeito Oliveira Tanzi refere- se aos ganhos reais de receita obtidos em função da redução dos efeitos 
inflacionários. 
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A evolução das despesas reflete um crescimento de todos os itens das despesas orçamentárias 

desta região, sendo que destes 64% correspondem aos gastos com pessoal. Os investimentos, 

apesar de possuírem valor nominal menor que as despesas de custeio neste período, 

apresentam um peso relativo significativo, correspondendo a 49% das despesas de capital em 

1996. Tanto as transferências correntes quanto as transferências de capital possuem valores 

relativos relevantes, uma vez que a primeira responde por 42% das despesas correntes e a 

segunda a 48% das despesas de capital (dados de 1995), indicando uma forte presença das 

administrações públicas locais no direcionamento do planejamento desta região. 
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4.2.2 A Região Noroeste Fluminense 

Os municípios da região noroeste fluminense são: Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, 

Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje de Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, 

Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai. O município de Itaperuna, cujo contingente 

populacional corresponde a 30% da população total da região, pode ser apontado como o 

centro econômico dessa região, na medida em que possui a maior vocação industrial, 

abrangendo atividades como mecânica-leve, metalurgia, entre outras. 

A principal atividade econômica da região vincula-se às atividades do complexo agro

alimentar, com destaque para a produção de leite, carne, frutas e olerícolas. Nessa região, 

seis municípios - Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, 

Miracema, Itaocara e Porciúncula - apresentam atividades relacionadas à produção de 

alimentos. Além disso, em Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Miracema e Porciúncula 

existem jazidas de mármore e granito, que podem proporcionar a consolidação de um pólo 

produtor no noroeste fluminense. Porém, apesar de seu potencial de crescimento, a região 

ainda apresenta um dinamismo econômico reduzido em virtude da presença de 

dificuldades ligadas ao acesso de tecnologia industrial básica e informação tecnológica, 

além da reduzida capacidade de mobilização de recursos de longo prazo. 

A análise da evolução das receitas orçamentárias evidencia o crescimento de todos os 

Ítens desta categoria, confirmando, porém, a tendência de queda das receitas patrimoniais 

já verificadas na região Metropolitana. Deve-se destacar a expressiva participação das 

receitas correntes nas receitas orçamentárias, correspondendo a 93% das receitas totais. 

Dada a reduzida atividade econômica na região, as receitas tributárias respondem por 

apenas 6,6% das receitas orçamentárias. Assim, nestes municípios, as finanças públicas 

são determinadas majoritariamente pelas transferências correntes, pois estas compõem as 

receitas correntes em 89%. Por isso, é lícito afirmar que tais municípios são, em grande 
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medida, dependentes dos recursos oriundos do Fundo de Participação Municipal e do 

Fundo de Participação Estadual, o que é um forte indicativo da incapacidade desses 

municípios em gerar receitas próprias, possivelmente, em função do reduzido dinamismo 

econômico da região. Sem embargo, esta é uma característica comum da maior parte dos 

municípios brasileiros, pois, de um modo geral, o Fundo de Participação dos Municípios 

ocupa um certo destaque na composição de suas receitas. De acordo com Bremaeker 

(p. 20, 1995), em 1992, mais de um terço dos municípios brasileiros obtinha mais de 50% 

de seus recursos a partir desse fundo, enquanto em 1996, em oito por cento dos 

municípios essa dependência oscilava entre 30 e 50 % das receitas totais. 

No tocante às receitas de capital, observa-se flutuações ano a ano das operações de 

crédito. Elas passaram de 34% das receitas de capital para 52% em 95 e 20% em 96, o que 

evidencia o caráter exógeno desta variável. Entretanto, a maior parte das receitas de 

capital (55% em 1996) não possui sua fonte precisamente identificada, sendo classificada 

no item "outras". 

A evolução das despesas aponta para uma queda dos investimentos realizados pelas 

administrações públicas locais desta região, o que pressupõe uma baixa participação 

destes governos na formação bruta de capital desta região. Por outro lado, as despesas 

correntes sofreram um aumento impulsionado pelas despesas de custeio. Estas apresentam 

uma elevação de, aproximadamente, 10% entre 1995 e 1996, gerando uma situação de 

insolvência desta região. Neste sentido, as despesas com pessoal constituem-se o destino 

de cerca de 62% das receitas correntes, e que não atende ao teto de 60% das receitas 

correntes determinado pela lei complementar n082 de 1995. 
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4.2.3 A Região Serrana 

A Região Serrana agrega os municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas 

Barras, Nova Friburgo, Petropólis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São 

Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes e Teresópolis. O município de Petrópolis é 

o principal centro econômico da região, com uma população de, aproximadamente, 270 mil 

habitantes. Neste município, além das indústrias ligadas ao complexo agro-alimentar, pode-se 

verificar a presença de indústrias de alta tecnologia, nos setores de química fina, mecânica e 

ótica. Nova Friburgo também apresenta um certo potencial industrial e, no segmento de 

confecções está sendo formado um pólo de produção e comercialização nos municípios de 

Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras e Cordeiro. 

A evolução das receitas orçamentárias mostra o crescimento das receitas correntes ao longo 

da série e decréscimo das receitas de capital. As receitas tributárias experimentaram um 

incremento, ratificando a redução do "efeito Tanzi" de forma mais intensa que o Estado e a 

União uma vez que estas esferas de governo já haviam indexado grande parte de suas bases 

tributárias. Neste sentido, as receitas tributárias aumentaram de 20% das receitas correntes em 

94 para 28% em 1996. As receitas tributárias são compostas preponderantemente por recursos 

provenientes do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que constituem cerca de 40% 

das mesmas. Porém, ao mesmo tempo que isto perÍnite uma certa flexibilidade no 

planejamento local, uma vez que estas receitas não são vinculadas, esta flexibilidade é 

bastante limitada, já que as transferências correntes configuram 61 % das receitas correntes. 

A redução das receitas de capital foi acompanhada por um decréscimo absoluto e relativo das 

transferências de capital, estas corresponderam a 80% das receitas de capital, caindo para 29% 

em 1996 ao passo que as operações de crédito aumentaram sua participação de 5% em 1994 

para 22% em 1996. Assim, as finanças destes municípios são fortemente determinadas por 

elementos externos à administração local. 



87 

Ao longo da série, nota-se um incremento das despesas correntes seguida por uma elevação 

das despesas de custeio, que atingem 82% das despesas correntes totais. Por sua vez, as 

despesas de capital são compostas em sua maior parte, pelos investimentos, apesar desta 

participação vir crescendo ano a ano, sendo de 95% em 94, 91% em 95 e 76% em 96. Ou 

seja, observa-se nos municípios da região um certo esforço das Administrações Públicas em 

participar da formação bruta de capital, estimulando o desenvolvimento local e aumentando a 

competitividade das atividades econômicas observadas na região. 
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4.2.4 A Região das Baixadas Litorâneas 

A região das baixadas litorâneas é composta pelos municípios de Araruama, Arraial do 

Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Rio das Ostras, 

São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. Em termos populacionais, o município de 

mais expressivo da região é o de Cabo Frio, que possui cerca de 106 mil habitantes. O 

turismo constitui-se uma das principais atividades desenvolvidas pelo municípios da 

região, com destaque para os municípios de Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia, 

Saquarema, Rio das Ostras, Arraial do Cabo e Casimiro de Abreu. Além disso, a pesca 

em água salgada pode ser apontada como uma atividade importante em 4 dos 12 

municípios que formam a região; Cabo Frio, São Padro da Aldeia, Rio das Ostras e 

Arraial do Cabo. 

Ao contrário das demais regiões de governo anterionnente analisadas, a evolução das 

receitas desta região reflete uma queda das receitas correntes e de capital ao longo da 

série. Contudo, as receitas tributária e patrimonial permaneceram relativamente estáveis, o 

que indica que a queda das receitas totais decorre das transferências correntes. Estas 

passaram de 73% das receitas correntes em 1994 para 65% em 1996. Isto evidencia a 

dependência dos municípios da região em relação aos recursos externos, oriundos das 

demais esferas de governo. As receitas de capital receberam forte interferência da rubrica 

"outras", que foi de 70% das despesas de capital em 1994 para 53% em 1996. 

As despesas correntes e de capital foram decrescentes para o período considerado, o que 

reflete, em parte, a queda observada na evolução das receitas orçamentárias. As despesas 

de custeio compõe cerca de 92% das despesas correntes, evidenciando o reduzido grau de 

flexibilidade dos orçamentos das administrações públicas locais, tendo-se em vista que 

grande parte de suas receitas se destinem a manutenção dos serviços oferecidos pelos 

governos locais. Por outro lado, os investimentos correspondem a 97% das despesas de 
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capital, mostrando a participação expressiva dos municípios na fonnação bruta de capital 

da região. 
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4.2.5 A Região do Médio Paraíba 

A região do Médio Paraíba é fonnada pelos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, 

Itatiaia, Piraí, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. O 

município de maior dinamismo econômico na região é Resende, cuja população 

corresponde a 96 mil habitantes, sendo inferior a Barra Mansa, que conta com um 

contingente populacional de cerca de 165 mil pessoas. Esta região apresenta a mais 

expressiva vocação industrial do interior do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os 

setores de siderurgia, metal-mecânica, material elétrico, eletrônica, química e 

automobilístico. De um modo geral, a Região possui condições propícias a uma evolução 

do setor de serviços como um segmento importante na geração de trabalho e renda na 

região. Estes serviços encontram-se vinculados ao desenvolvimento da indústria de 

veículos em Resende e a criação da EADI - Estação Aduaneira do Interior - que podem 

favorecer o crescimento de atividades ligadas à prestação de serviços auxiliares na região. 

Sem embargo, a região do Médio Paraíba possui a maior taxa de urbanização do interior 

fluminense, cerca de 91,54%, de acordo com dados da Fundação CIDE, em 1991. 

Nesta região, as receitas correntes apresentaram decréscimo para o período analisado. As 

transferências correntes sofreram um movimento oscilatório bastante acentuado, o que 

ocorreu em virtude do seu caráter exógeno. As transferências correntes passam de 76% 

em 94 para 66% em 95, retomando ao patamar anterior em 1996. As transferências de 

capital oscilam ainda mais acentuadamente, sendo de 85% das receitas correntes em 94 

para 18% em 1996. Esta queda foi, em parte, compensada pela elevação da rubrica 

denominada' outras receitas' que passou de 8% para 48% em 96. 

As despesas correntes refletem uma evolução positiva entre 1994 e 96 ao passo que as 

despesas de capital decrescem. Isto pode estar vinculado ao aumento das despesas de 

custeio que passam, em 96, para cerca de 70% das despesas correntes, o que pode 
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conduzir a queda dos investimentos, tendo-se em vista que a tendência a queda das 

receitas totais ao longo da série analisada. As inversões financeiras possuem um 

comportamento peculiar no ano de 95: representam 25% das despesas de capital, depois 

desta participação ser de 3% em 94, percentual próximo ao de 96 (dois por cento). Assim, 

a composição das despesas desta região é caracterizada por um comportamento aleatório 

da administração pública sobre o planejamento da região. Em alguns casos, isto pode 

tornar a estrutura de despesas incapaz de atender às necessidades destes municípios. 

Assim, pode- se apontar para a necessidade de aperfeiçoamento da gestão financeira dos 

recursos dos municípios da região, visando dinamizar a articulação da Administração 

Municipal em todos os seus niveis, a fim de otimizar o uso das receitas disponiveis. 
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4.2.6 A Região Centro Sul Fluminense 

A região Centro Sul Fluminense compreende aos seguintes municípios: Areal, 

Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 

Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras. A região Centro Sul 

pode ser caracterizada como a de menor dinamismo econômico do interior fluminense. 

Contudo, os municípios de Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin e Vassouras 

possuem infra-estrutura de apoio suficiente para alavancar o crescimento de atividades 

ligadas ao turismo na região. Além disso, a fabricação industrial de alimentos encontra-se 

em estágio avançado no município de Três Rios, com possibilidades de crescimento 

significativo apoiado em exportações que podem ser realizadas através do Porto de 

Sepetiba e da criação da EADI - Estação Aduaneira do Interior de Três Rios. Ao mesmo 

tempo, os municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian e Paraíba do Sul podem 

proporcionar um processo de desenvolvimento industrial nessa região. Atualmente, esses 

municípios estão voltados preponderantemente às atividades ligadas ao complexo agro

alimentar. 

Esta região obteve um crescimento das receitas correntes no período observado. Trata-se 

de uma elevação impulsionada pelas transferências correntes, já que a receita tributária 

experimentou uma queda ao longo da série. Desse modo, pode-se afirmar que os 

municípios desta região apresentam níveis de atividade econômica reduzida, o que os 

torna dependentes de recursos externos. Neste sentido, as transferências correntes 

referem-se a 85% das receitas correntes, ao passo que a receita tributária corresponde a 

apenas 9% das mesmas. As receitas de capital são compostas, em sua maior parte, pelas 

transferências de capital, correspondendo a 59% destas. 

As despesas correntes aumentaram neste período, sendo acompanhadas pelas despesas de 

custeio. Tendência contrária foi observada nas despesas de capital, que reduziram ao 



108 

longo dessa série. A composição das despesas obedece ao padrão das demais regiões. As 

despesas correntes são formadas em 91 % pelas despesas de custei o e os investimentos 

compõem 95% das despesas de capital. 
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4.2.7 A Região Norte Fluminense 

A região Norte Fluminense é composta pelos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso 

Moreira, Conceição de Macabu, ~acaé, Quissamã, São Fidélis e São João da Barra. O 

município de Campos dos Goytacazes destaca-se como o principal pólo econômico regional, 

o que decorre de sua relação viária com os demais municípios da região e de sua tradição em 

um número expressivo de atividades nos setores primário, secundário e terciário da economia, 

com ênfase na pecuária extensiva e de corte, na fabricação industrial de alimentos e na cultura 

de cana-de-açúcar. Esta cultura vem perdendo dinamismo nos últimos anos, e a recuperação 

de sua rentabilidade depende da implementação de projetos de irrigação do solo e 

mecanização do cultivo, que possibilitem a elevação da produtividade. Além disso, a 

retomada da pesquisa agronômica poderia proporcionar o desenvolvimento de novas 

variedades, com alto teor de sacarose e resistência aos períodos de estiagem. 

A pecuária extensiva constitui-se numa atividade comum a todos os municípios da região, e o 

desenvolvimento de novas técnicas de manejo do rebanho associado à melhorias genéticas 

favoreceriam seu desenvolvimento e, consequentemente, o crescimento econômico do norte 

fluminense. A fruticultura também encontra-se razoavelmente desenvolvida na região, 

apresentando um ótimo potencial de expansão por meio do aproveitamento de terras que 

estavam destinadas a culturas de baixa rentabilidade. 

As receitas correntes mantiveram-se praticamente estáveis ao longo da série analisada 

enquanto as receitas patrimoniais apresentaram uma tendência de queda, situando-se em 

torno de 5% das receitas correntes em 94 e tendendo a zero em 1996. Com efeito, as receitas 

patrimoniais na medida em que são provenientes de recursos aplicados no mercado financeiro 

estão sujeitas a de fatores considerados atípicos, o que inviabiliza a definição de sua trajetória. 

De outro modo, as receitas tributárias apresentaram um ligeiro acréscimo, passando de 10% 

das receitas correntes para 14% das mesmas em 96. Cabe ressaltar que as transferências 
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correntes compõem a maior parte das receitas correntes, concentrando-se em torno de 77% ao 

longo da série. Isto significa que os recursos municipais estão intimamente vinculados às 

transferências estaduais e federais, revelando uma forte dependência dos municípios dessa 

região em relação aos recursos provenientes das demais esferas de governo. A concentração 

de um grande número de atividades econômicas no município de Campos torna-se expressiva, 

se considerarmos que, 53% das receitas tributárias e cerca de 46% das receitas totais da região 

advém dessa unidade. No entanto, esse município vem perdendo importâncía relativa nos 

últimos anos, o que deve ser atribuído, em parte, a decadência da cultura canavieira. Por outro 

lado, Quissamã representa uma das dez variações positivas do PIB per capita, em virtude do 

crescimento de atividades ligadas ao gado bovino de corte. 

A evolução das despesas foi positiva no período considerado, com um crescimento acentuado 

das despesas de custeio. De outro modo, observou-se a queda dos investimentos entre 1994 e 

1996. As transferências correntes respondem por cerca de 85% das despesas correntes, 

revelando um peso significativo dos fluxos inter-governamentais de recursos nessa região. 

Analogamente, as transferências de capital correspondem quase a totalidade das despesas de 

capital, girando em torno de 99% destas. 
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4.2.8. A Região da Baía de Dha Grande 

A Região da Baía de Ilha Grande conta com apenas dois municípios: Angra dos Reis e 

Parati. Esses municípios estão voltados a atividades de turismo e lazer e, Angra dos Reis 

destaca- se como o principal pólo econômico regional. 

As receitas correntes decresceram no período examinado. As transferências correntes 

respondem por cerca de 80% destas. As receitas de capital são provenientes, em seu total, 

da alienação de bens. É importante ressaltar que o município de Angra dos Reis não 

possui receitas de capital, estas referem-se somente ao município de Paraty. 

A análise das despesas mostra que as despesas correntes aumentaram no período 

analisado. As despesas de custeio correspondem a cerca de 93% das despesas correntes e 

os investimentos a por 94% das despesas e de capital. 

A Região da Baía de Ilha Grande possui a menor participação na arrecadação do ICMS. 

Pode-se afirmar que os municípios do interior fluminense possuem um comportamento 

padrão em relação às suas estruturas de receita e despesa. De um modo geral, os 

municípios do interior fluminense possuem uma dinâmica econômica voltada às 

atividades do complexo agro-alimentar, com certo potencial de crescimento vinculado ao 

setor industrial. A maior parte das despesas dos municípios do Estado do Rio de Janeiro 

referem-se às despesas de custeio, com destaque para os gastos com pessoal. Desse modo, 

existe uma limitação das decisões de gasto do governo, já que uma parte da receita deve 

ser reservada ao pagamento do funcionalismo, reduzindo a capacidade de investimento 

público. Isto toma-se grave, à luz do fato de que esse tipo de dispêndio - dada a relativa 

estabilidade do funcionalismo público - é inelástico para baixo. 

A região Metropolitana arrecada 88,4% das receitas tributárias totais do Estado enquanto 

nas demais regiões, o maior nível de arrecadação, da Região Serrana, não atinge 4%. 

Assim, as regiões do interior fluminense revelam uma forte dependência de recursos 
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provenientes de outras esferas de governo, isto é, transferências estaduais e federais. 

Contudo, isto desencadeia efeitos negativos sobre a administração pública local, uma vez 

que estas receitas são, em grande parte, vinculadas, o que impede, em tese, a adequação 

da estrutura de despesas às necessidades de cada região. 
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4.3. A análise por porte 

4.3.1. Os Municípios de Pequeno Porte 

Os municípios de pequeno porte são: Macuco, São José de Ubá, Rio das Flores, Aperibé, 

Comendador Levy Gasparian, Varre-Sai, Laje do Muriaé, Sào Sebastião do Alto, 

Carapebus, Areal, Porto Real, Iguaba Grande, Quatis, Duas Barras, ou seja, 

correspondem a 15% do total dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. É importante 

notar que Macuco, São José de Ubá, Carapebus, Porto Real e 19uaba Grande são 

municípios novos, criados em 1995 e istalados em 1997 e, por esta razão, não entraram 

em nossa análise. Convém lembrar que seus respectivos municípios de origem: Cordeiro, 

Cambuci, Macaé, Resende e São Pedro da Aldeia não participam deste grupamento. 

Assim, ao longo da série, não haverá bruscas variações nos valores nominais dos 

agrupamentos, mas pesquisas que se referem a períodos posteriores devem atentar para a 

inconsistência metodológica desses grupamentos uma vez que os municípios novos 

permanecem um certo tempo dependendo de serviços como os de saúde, educação e 

segurança, oferecidos pelos municípios de origem. 

A análise da evolução das receitas mostra um acentuado crescimento das receitas 

correntes acompanhado das transferências corrent~s e das receitas tributárias. A 

participação das receitas tributárias nas receitas correntes, ficou em tomo de 92%. Sem 

embargo, o volume expressivo de transferências recebidas pelos municípios de pequeno 

porte é consequência direta da Constituição de 88, que privilegia estas unidades na 

distribuição do FPM - as transferências de capital respondem por 63% das receitas de 

capital. Entretanto, mesmo o fortalecimento dos municípios promovido pela Carta de 88 

não foi capaz de garantir o equilíbrio fiscal para a administração pública local. Assim, é 
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possível afirmar que é o FPM que rege o comportamento das finanças dos municípios de 

pequeno porte. 

Houve um aumento da despesas no decorrer da série analisada. É importante afirmar 

que a euforia fiscal reinante no início da década de 90 gerou aumentos de despesas que 

conduziu a desequilíbrios fiscais posteriores. Os investimentos contam com posição de 

destaque entre as despesas de capital, correspondendo a 94% das mesmas. 
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4.3.2. Os Municípios de Médio Porte 

No Estado do Rio de Janeiro, os municípios de médio porte são, como segue: Trajano de 

Moraes, Santa Maria Madale~a, Cardoso Moreira, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Quissamã, Italva, Sumidouro, Armação de Búzios, Rio Claro, Cambuci, Natividade, 

Carmo, Porciúncula, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Mendes, Cordeiro, 

Pinheiral, Conceição de Macabu, Cantagalo, Silva Jardim, Mangaratiba, Miguel Pereira., 

Casimiro de Abreu, Itatiaia, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Paty do Alferes, Piraí, 

Itaocara, Tanguá, Miracema, Parati, Rio das Ostras, São João da Barra, Vassouras, Bom 

Jesus de Itabapoana, Guapimirim, Paraíba do Sul, Santo Antônio de Pádua, São Francisco 

de Itabapoana, São Fidélis, Paracambi, Cachoeiras de Macacu, Saquarema, Rio Bonito. 

Isto significa que, com base na contagem populacional, cerca de 50% dos municípios do 

Estado do Rio de Janeiro podem ser considerados de médio porte. Desses, quatro são 

municípios novos: Armação de Búzios, Pinheiral, Tanguá e São Francisco de Itabapoana. 

É importante notar que, neste caso, dois municípios de origem: Piraí (pinheiral) e São 

Francisco de Itabapoana (São João da barra) encontram-se no mesmo agrupamento. 

Ratificando o que foi afirmado no item anterior, somente os municípios de origem fazem 

parte desta análise. 

Os municípios de médio porte possuem uma participação das receitas tributárias na 

composição das receitas correntes superior à dos municípios de pequeno porte, situando

se entre 9 e 12%. A evolução das receitas aponta para um crescimento explosivo das 

receitas correntes estimulado pelas transferências correntes, que são responsáveis por 

cerca de 83% das receitas correntes. De modo análogo aos municípios de pequeno porte, 

os municípios de médio porte foram beneficiados pelo aumento das transferências federais 

e estaduais levadas a efeito pela Constituição de 88. Neste sentido, cabe salientar que de 

acordo com estudo de Bremaeker para todos os municípios brasileiros "os municípios de 
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médio porte apresentam maior número de unidades nas faixas entre 10% e 40% do FPM, e 

os municípios de pequeno porte apresentam maior número de unidades nas faixas com 

mais de 40% de FPM" I. 

No tocante às receitas de capital, deve-se ressaltar que as operações de crédito assumem 

uma importância relativa maior que as transferências: em 1994, as transferências de 

capital correspondiam a 40% das receitas de capital e as operações de crédito a apenas 

11 %. Em 95, a situação se inverteu: as operações de crédito participaram em 38% das 

receitas de capital e as transferências de capital em 14%. Ou seja, as receitas de capital 

dos municípios de médio porte possuem um forte componente oscilatório, sujeito a 

variações externas a Administração Pública local, tendo-se em vista o peso significativo 

das operações de crédito. 

1 Id. Ibid. p. 10. 
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Municípios de Médio Porte 
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4.3.3. Os Municípios de Grande Porte 

Os municípios de Grande Porte do Estado do Rio de Janeiro são: Seropédica, São Pedro 

da Aldeia, Maricá, Valença, Araruama, Três Rios, Itaguaí, Japeri, Itaperuna, Barra do 

Piraí, Angra dos Reis, Resende, Cabo Frio, Queimados, Macaé, Teresópolis, Nilópolis, 

Itaboraí, Barra Mansa, Nova Friburgo, Magé, Volta Redonda, Petrópolis, Campo dos 

Goytacazes, Belford Roxo, São João de Meriti, Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo, 

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ou seja, cerca de 35% dos municípios do Estado do Rio de 

Janeiro são de grande porte. Neste agrupamento existe apenas um município novo 

(Seropédica), cujo município-mãe, Itaguaí, encontra-se no mesmo grupo. É importante 

notar que cerca de 40% dos municípios de grande porte estão localizados na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, caracterizando um elevado nível de atividade econômica 

nesta região. 

Nestes municípios, as receitas tributárias possuem uma participação relativa maior na 

formação das receitas correntes que nos municípios de médio e pequeno porte, variando 

entre 31 % e 43%. As transferências correntes situam-se entre 39% e 46% das receitas 

correntes. A preponderância das receitas tributárias pode ser explicada pela presença de 

municípios com acentuado dinamismo econômico local, como o Rio de Janeiro. Isto 

determina uma arrecadação expressiva de recursos decorrentes da tributação municipal 

(IPTU, ISS, ITBI, IVVC). 

As operações de crédito respondem por 94% das receitas de capital, confirmando .a 

tendência já observada nos municípios de médio porte. As despesas correntes são 

compostas em 60% por despesas de custeio, em contraste com os demais agrupamentos, 

as transferências de capital ocupam posição de destaque na composição das despesas de 

capital, correspondendo a cerca de 45% dessas. 
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De um modo geral, o grupamento dos municípios segundo seu porte permite um 

tratamento mais homogêneo das informações ao passo que, a classificação por regiões de 

governo, na medida em que se baseia em aspectos associados a localização geográfica e 

espacial de cada municipalidade, não comporta as assimetrias econômicas e sociais dos 

diversos municípios. Vale frisar que, em ambos os casos, busca-se definir um 

comportamento médio das finanças mUnICIpaIS, o que per si, já desconsidera a 

complexidade político-administrativa e as bases econômicas particulares de cada 

município. Porém, dentro dessas limitações, a classificação por porte conduz a um 

agrupamento mais uniforme, do ponto de vista das variáveis econômicas, visto que, está 

se partindo da similaridade de uma característica - o número de habitantes - que pode 

servir como uma aproximação razoável para outras similaridades, como a arrecadação das 

receitas tributárias, o que delineia um comportamento comum para a estrutura de receitas 

e despesas orçamentárias do grupo. 
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CAPíTULO V 

ClUSTER ANAL YSIS 

5.1. Introdução 

149 

A cluster ana/ysis ou análise de agrupamentos tem por finalidade buscar uma estrutura lógica 

para um conjunto de variáveis e estabelecer urna taxonomia sobre o fenômeno que está sendo 

investigado. 

A análise da receita e despesa dos municípios baseada no porte, discutida no capítulo anterior, 

revela que, de um modo geral, os municípios do Estado do Rio de Janeiro são fortemente 

dependentes de recursos de outras esferas de governo. 

A primeira idéia, ao se aplicar cluster analysis, é procurar estabelecer uma classificação dos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro diferente das análises usuais de receita e despesa., 

baseadas no porte destes. Como a cluster ana/ysis é urna técnica exploratória., a proposta deste 

capítulo é buscar as similaridades naturais entre os municípios e, a partir destas, procurar 

entender melhor as características de cada grupo. 

5.2. Metodologia 

5.2.1. Análise de Cluster 

A técnica de Análise de C/uster é uma técnica exploratória de análise visando detectar 

agrupamentos naturais de itens, indivíduos ou variáveis. 

Agrupar ou aplicar Cluster é diferente dos métodos de classificação usuais, nos quais o número 

de grupos é conhecido e o objetivo é alocar novas observações dentro desses grupos. Na Análise 

de C/uster, o objetivo é agrupar variáveis ou itens que possuam um alto nível de associação 

natural, não sendo feitas suposições sobre o número de grupos ou a estrutura do grupo. Existem 
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várias formas de obtermos os agrupamentos, e a principal dificuldade encontrada na técnica é de 

definir urna medida de similaridade que satisfaça o objetivo da pesquisa empreendida. 

Deve-se ter claro que a medida de similaridade adequada para cada caso depende: 

- da escala de mensuração das variáveis: nominal, ordinal, intervalar ou razão. 

- do tipo das variáveis consideradas: binárias, discretas ou contínuas. 

- do objetivo da pesquisa. 

Os métodos de agrupamentos são divididos em: 

a) Hierárquicos: 

- Ligação Simples, 

- Ligação Completa e 

- Ligação Média. 

b) Não Hierárquicos: 

- K-means, 

- Escala multi dimensional e 

- Formas e figuras. 

No Método Hierárquico, define-se corno ligação simples a menor distância entre dois 

agrupamentos, como ligação completa a maior distância e corno ligação média a distância média 

entre dois agrupamentos. Os resultados obtidos por qualquer urna das ligações são apresentados 

sob a forma de um diagrama com duas dimensões, conhecido corno dendograma. O dendograma 

ilustra os agrupamentos ou divisões que são feitas em sucessivos níveis. É utilizado para se 

escolher o número de agrupamentos que será utilizado na análise. Para a obtenção dos clusters 

analisados neste capítulo, foi utilizado o método hierárquico com ligação completa. 
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5.2.2 .Análise Fatorial 

A análise fatorial é um nome genérico dado a uma classe de técnicas estatísticas cujo o propósito 

básico é definir a estrutura subjacente em uma matriz de dados. De maneira mais ampla é uma 

técnica cujo objetivo é estudar a estrutura de inter-relação (correlação) entre um grande número 

de variáveis. 

o propósito geral da análise fatorial é encontrar uma maneira de condensar a informação contida 

em um número de variáveis originais em um novo conjunto menor de componentes (fatores) 

com uma perda mínima de informação. Mais especificamente, análise fatorial tem um dos três 

objetivos: 

- Identificar a estrutura de inter-relação entre as variáveis. 

- Identificar as variáveis representativas de um conjunto maior de variáveis. 

- Criar um novo conjunto de variáveis muito menor em número, que substitua o conjunto de 

variáveis ongmais. 

Geometricamente, esses fatores representam a seleção de um novo sistema de coordenadas obtido 

por meio de uma rotação do sistema original, tendo XI, X2, .... xp como eixos coordenados. Os 

novos eixos representam as direções com variabilidade máxima e proporcionam uma descrição 

mais simplificada da estrutura de covariância. 

Algebricamente, os fatores ortogonais estimados pelo método de componentes principais, são 

combinações lineares particulares de p variáveis aleatórias XI, X2, .... ,xp. Mais especificamente, 

dada a matriz de covariância amostraI S obtemos os autovalores e autovetores unitários (f"I, el), 

(1,,2, e2), ... , (Àp, ep), onde 1.1> 1.2> .... >Àp. Então podemos definir: 

, 
• Primeiro Fator = FI= combinação ~1 X , onde Var(FI) = 1.1 

, 
• Segundo Fato r = F2 = combinação ~2 X , onde Var(F2) = 1.2. 



152 

,-
• O P-ésimo Fator = Fp= combinação ~ pX ,onde Var(Fp) = Àp. 

Com a definição acima pode-se observar que os eixos fatorias têm urna ordenação, isto é, o 

primeiro eixo é responsável pela maior variabilidade, o segundo eixo pela segunda maior 

variabilidade, e assim sucessivamente. 

5.3. Análise e agrupamentos 

Com objetivo de entender a estrutura orçamentária dos municípios e seu reflexo na atuação dos 

governos locais, independente do porte dos municípios, diferentes agrupamentos foram testados. 

A cluster ana/ysis foi aplicada através do método aglomerativo com ligação completa e optou-se 

pela utilização de cinco clusters: 

• Grande (G); 

• Médio-grande (MG); 

• Médio (M); 

• Médio-pequeno (MP) e 

• Pequeno (P). 

5.3.1. Critérío de agrupamento: Cluster com base no logaritmo neperiano (In) da 

população, receita e despesa 

o logaritmo neperiano da população - ln(população) - foi utilizado com objetivo de diminuir a 

variabilidade desta variável, através de sua forte influência observada nos agrupamentos. 
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Para os anos de 1994 e 1995 obteve-se os seguintes agrupamentos: 

1. Grande: Rio de Janeiro 

2. Médio-Grande: Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São 

João de Meriti, Campos. 

3. Médio: ltaboraí, Magé, Nilópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Barra Mansa, Volta Redonda. 

4. Médio-Pequeno: Guapimirim, ltaguaí, Japeri, Maricá, Paracambi, Queimados, Bom Jesus do 

Itabapoana, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Macaé, São Fidelis, Teresópolis, Araruama, 

Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Barra do Piraí, 

Resende, Valença, Paraíba do Sul, Três Rios, Angra dos Reis. 

5. Pequeno: Mangaratiba, Aperibé, Cambuci, Areal, Italva, Comendador Levy Gasparian, 

Itaocara, Laje de Mutiaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Varre-Sai, Mendes, Miguel Pereira, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Paty de Alferes, 

Sapucaia, Quissamã, São João da Barra, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Vassouras, Parati, 

Cordeiro, Duas Barras, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do 

Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva 

Jardim, Itatiaia, Piraí, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores. 
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Para o ano de 1996 obteve-se os seguintes agrupamentos: 

1. Grande: Rio de Janeiro 

2. Médio-Grande: Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São 

João de Meriti, Campos. 

3. Médio: ltaboraí, ltaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Nilopólis, Queimados, ltaperuna, Macaé, 

Nova Friburgo, Petropólis, Teresopólis, Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Barra do 

Pirai, Barra Mansa, Resende, Valença, Volta Redonda, Três Rios, Angra dos Reis. 

4. Médio-Pequeno: Mangaratiba, Cambuci, ltaocara, Miracema, Natividade, Porciúncula, 

Conceição de Macabu, São João da Barra, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, São José do 

Vale do Rio Preto, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim, Itatiaia, Piraí, Rio Claro, 

Mendes, Miguel Pereira, Paty de Alfers, Sapucaia, Vassouras, Parati, Guapimirim, Paracambi, 

Bom Jesus do ltabapoana, Santo Antônio de Pádua, São Fidelis, Cachoeiras de Macacu, Rio 

Bonito, Saquarema, Paraíba do Sul. 

5. Pequeno: Aperibé, ltalva, Areal, Comendador Levy Gasparian, Laje de Muriaé, Engenheiro 

Paulo de Frontin, Varre-sai, Cardoso Moreira, Quissamã, Duas Barras, Santa Maria Madalena, 

São Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes, Arraial do Cabo, Quatis, Rio das Flores. 



Tabela 5.3.1.1 Rotated Component Matrix -1994a 

Component 

1 2 3 
REC1994 ,972 ,237 7,941E-03 
DEP1994 ,969 ,245 8,092E-03 
LNPOP94 241 971 4024E-05 

Extraction Method Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Tabela 5.3.1.2 Total Variance Explained -1994 

Rotation Sums of Squared L.oadings 
% of Cumulative 

Component Total Variance % 
1 1,942 64,723 64,723 
2 1,058 35,273 99,996 
3 1285E-04 4285E-03 100000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 5.3.1.3 Component Transformation Matrix-1994 

Component 1 2 3 
1 ,875 ,483 ,000 
2 -,483 ,875 ,000 
3 000 000 -1 000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Tabela 6.3.1.4 - Cluster Membership - 1994 

Case 5 Cluslers 
1R Jane"o 1 

2 Bel/ord Roxo 2 

3 o de Ca'Xias 2 
4 Guapimlnm 3 
51taboral 4 
6.ltagual 3 

7:Japerl 3 
8 Magé 4 
9 Mangarahba 5 
10:Marlca 3 

11NII6polis 4 

12:Nrter61 2 

13 Nova Iguaçu 2 

14 Paracambi 3 
15 Queimados 3 

16 sao Gonçalo 2 

17.S JdeMerrti 2 
18.Aperlbé 5 
19. Bom Jesus do 3 
20.Cambucl 5 
21:ltalva 5 
22:ltaocara 5 
23:ltaperuna 3 

24·Laje do Muria 5 
25.Miracema 5 
26:NalJvidade 5 
27"Porciúncllla 5 
28 Santo AntOnIO 3 

29.Varre-Sai 5 

30:Campos dos Go 2 

31'Cardoso Morei 5 
32 Conceiçao de 5 

33 Macaé 3 

34 Qulssama 5 

35:S1Io FidéllS 3 

36:Sao João da B 5 

37:Bom Jardim 5 

38·Cantagalo 5 

39:Carmo 5 

40:Cordelro 5 
41:Duas Barras 5 

42:Nova Fnburgo 4 

43:Petr6polis 4 

44: Santa Mana M 5 

45:SlIo José do V 5 

46 sao Sebastião 5 
47:Sumldouro 5 
48:Te.esópolis 3 
49:Trajano de Mo 5 

50:Araruama 3 
51Arralal do Ca 5 
52:Cabo Frio 3 

53. Cachoeiras de 3 

M:Casimlro de A 5 
55:RIo Bonrto 3 

56. Rio das Ostra 5 
57:Sao Pedro da 3 
58:Saquarema 3 
59:Sllvo Jardim 5 
5O.Barra do Pira 3 

61 "Barra Mansa 4 

621tatlala 5 

63:Plral 5 

64:Quatis 5 

65. Resende 3 

66 Rio Claro 5 
67 Rio das Flore 5 
68 Valença 3 

69 Volta Redonda 4 

70"Areal 5 

71 Comendador Le 5 
72.Engenheiro Pa 5 
73: Mendes 5 
74.Mlguel Pereir 5 
75 Paralba do Su 3 

76:paty do Aner 5 
77:Sapucaia 5 
78.Trés Rios 3 

79"Vassouras 5 
80 Angra dos Rei 3 

81.Parati 5 
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Diagrama 5.3.1.1 

Dendrogr~m using Complete Linkage 1994 
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Traj.3.no de fio 4 Q -, I 

S~0 Sel:':;)~U ;;:,~\ 46 -- , I 

Arl?al ·'fl -, I 
CarnhuC" i --f I 
Rio Claro fíG I 
~J3ti'J'idad'? :'6 -j I 
Carm') :59 --, -j 

Porciuncula 27 --+ 

São ,José do V 45 
Italv~ = 1 
S1Jmidour(' 47 
Cardoso Hn[,?i -'1 -j 

Engenhe i r I) r~ /2 --+ 

Qul!J.'3éiffi':j 2 ~ --f 

Hang-uat:iLa 9 
Hi'-1'J.:>1 P<?I '?ir '4 ., 
'-'-3"'21mi r,-' ie l, ',4 +--~-

I t '1 ~ ii'li1. 62 -t 

c.c,r·j,,·j r ,) 40 
Mend.:>~ '/3 

Sapu.-:ai a -77 --t 

Cantaqalo Jj 

Silv3 3ardirn S9 
Cone>? i r; 1(1 do ~ ;: - t 

Sãc J(-,àu 1<1 B 30 
Ri-, r:I.J.s O~tr", ' 6 
Farati 81 
V::>'~.")(l\!rA.~ --+ 

!.."c .. m ,J,"'!rdim 37 --+ 
JI,rt.q i Ell du ("" ',1 
P j t.'1Í t13 -+ 

Paty 1\1 fer 76 -t 

Itao(:i1.1 '3; ?2 --t 

Hir a'~'?m·3. /5 -t 

Petró{:.'olis 43 --+ 
Vol r.a R""donda 69 
NOV3 Friburg'; 42 --+ 

Barra M3.ns.<J 61 
Itaboraí --+ 

Nilópolis 11 - t-

MagÉ.- --, 
Nova Iguaçu 13 -+ 

São Gonçalo 16 -+ 

D.d8 CóXi13.3 3 --t 

Belf0rd R0XO 2 --I 

S ~TdE"I·1~riti 17 
Nit'2rói 12 -+ 
Camp03 dos c;,-, 30 

R. Janeiro . - --- ~-~_._-- -------~-------+ 



Tabela 5.3.1.5 - Rotated Component Matrix-1995a 

Component 

1 2 3 
REC1995 ,969 ,246 5,758E-03 
DEP1995 ,970 ,244 5,730E-03 
LNPOP94 245 970 7360E-06 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Tabela 5.3.1.6 - Total Variance Explained-1995 

Rotation Sums of Squared Loadings 
% of Cumulative 

Component Total Variance % 
1 1,940 64,666 64,666 
2 1,060 35,332 99,998 
3 6598E-05 2199E-03 100000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 5.3.1.7- Component Transformation Matrix-1995 

Component 1 2 3 
1 ,873 ,487 ,000 
2 -,487 ,873 ,000 
3 000 000 -1 000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method Varimax with Kaiser Normalization. 
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Tabela 5.3.1.8- Cluster Membership ~.1995 

Case 5 Clusters 
n~. Janeiro 1 

2:Belford Roxo 2 
3:D.de Caxias 2 
4:Guaplmirrm 3 
5:llaboral 4 

611agual 3 

7.Japerl 3 
8.Magé 4 

9 Mangaraliba 5 
10:Maricé 3 
11: NIIÓpolls 4 
12:Nneról 2 
n Nova Iguaçu 2 
14'Paracambi 3 
15:0uelmados 3 
16:Sao Gonçalo 2 
17·S JdeMernl 2 
18:Aperlbé 5 
19:8am Jesus do 3 
20 Cambuci 5 
21:llalva 5 

22:ltaocara 5 
23.llaperuna 3 
24 Laje do Muria 5 
25. Miracema 5 

26.Na!Mdade 5 
27.Porclüncu!a 5 
2B·Santo AntOniO 3 
29 Varre-Sa; 5 

3QCampos dos Go 2 
31 :Cardoso Morei 5 
32Concelçao de 5 
33:Macaé 3 
34:0ulssama 5 
35:S~o Fldélls 3 
37:Bom Jardim 5 
3B:Canlagalo 5 
39:Carmo 5 
40:Cordelro 5 

41:Duas Barras 5 
42:Nova Frlburgo 4 

43Petrópolis 4 
44:Sanla Maria M 5 
45:SAo José do V 5 
46.Sao Sebas!iao 5 
47 Sumidouro 5 
48·1 erasÓpolis 3 
49:TraJano de Mo 5 
5O:Araruama 3 
51:Arralal do Ga 5 

52. Cabo Frio 3 

53:Cachoeiras de 3 
54:Ca.lmiro de A 5 
55RIo Bonrto 3 
56 RIO das Ostra 5 
57 sao Pedro da 3 
58 Saquarema 3 

59 Silva Jardim 5 
60. Barra do Pira 3 

61 Barra Mansa 4 
62 itatiaia 5 
63 Plral 5 

64:0uatls 5 
65: Resenda 3 
66: Rio Claro 5 

67:Rio da. Flore 5 
68Valença :l 
69 Volta Redonda 4 
70 Areal 5 
71 :Comendador Le 5 
72:Engenheiro Pa 5 

73:Mendes 5 
74 Miguel per.Ir 5 
75Paralba do Su 3 
76. paty do Alfer 5 
77:Sapucala 5 
78.Três Rios 3 
79:Vassouras 5 
BOAngra dos Rei 3 

81:Paratl 5 
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Diàgrama 5.3.1.2 

Denclrogram us.ing Complete Linkage-1995 

I' 



Tabela 5.3.1.9 - Rotated Component Matrlx-1996a 

Component 
1 2 3 

REC1996 ,968 ,252 7,833E-03 
DEP1996 ,970 ,243 7,679E-03 
LNPOP94 248 969 3995E-05 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Tabela 5.3.1.10 - Total Variance Explained-1996 

Rotation Sums of Squared Loadings 
% of Cumulative 

Component Total Variance % 
1 1,938 64,615 64,615 
2 1,061 35,381 99,996 
3 1203E-04 4011E-03 100000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 5.3.1.11 - Component Transforrnation Matrix-1996 

Component 1 2 3 
1 ,872 ,490 ,000 
2 -,490 ,872 ,000 
3 000 000 -1 000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Tabela 6.3.1.12 -Cluster MemberShi~-1996 

Case 5 Clusters 
.t< JaneirO 1 

2:Belford Roxo 2 
3: O de Caxias 2 
4.Guapiminm 3 
5.~aboral 4 

6:Kagual 4 
7'Japeri 4 

8 Magé 4 

9.Mangaratlba 3 
10:Maricâ 4 

11:Ni16polls 4 
12:N~er61 2 
13:Nova Iguaçu 2 
14:Paracambl 3 
150uelmados 4 

16:Sao Gonçalo 2 
17:S JdeMefltl 2 
18:Aperlbé 5 

19:80m Jesus do 3 
20:Cambuci 3 

21.ltalva 5 

22'ltaocara 3 
23.ltaperuna 4 

24:Laje do Mur/a 5 
25.Mlracema 3 
26 NatMdade 3 
27:Porclúncula 3 

28 Santo AntOnio 3 

29"Varre-Sal 5 

30 Campos dos Go 2 
31"Cardoso Morei 5 
32 Conceiçao de 3 

33 Macoé 4 

34:0uissama 5 
35:Sao Fldéils 3 

36:Sao Joao da B 3 
37:Som Jardim 3 

38Cantagalo 3 
39:Carmo 3 
40:Cordeiro 3 
41:Duas Barras 5 
42: Nova FriblJrgo 4 
43.Petr6polis 4 

44.Santa Maria M 5 
45.Sao José do V J 
46 $ao 5ebastlao 5 
47 Sumidouro 5 
48 Teresópolis 4 

49:TraJano de Mo 5 

5O:Araruama 4 
52 Cabo Frio 4 

53. Cachoeiras de 3 
54.Casimiro de A 3 

55'Rio SoMo 3 
56 Rio das Ostra 3 
57.Sao Pedro da 4 

58Saquarema 3 

59 Silva Jardim 3 
60:8arra do PiTa 4 

618arra Mansa 4 

621taliaia 3 
63.Plral 3 
64 Qua1is 5 
65: Resende 4 

66 Rio Claro 3 

67:Rio das Flore 5 

68 Valença 4 

69 Volta Redonda 4 

70:Areal 5 
71:Comendador Le 5 
72:Engenheiro Pa 5 
73:Mendes 3 
74 Miguel Perelr 3 
75: Paralba do Su 3 
76: Paty do Alfer 3 
77:Sapucala J 
78 Três Rios 4 
79"Va990Uras 3 
80:Angra dos Rei 4 

81.Parati 3 
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Gráfico 5.3.1.1 

Receita e Despesa per Capita-1994 
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Gráfico 5.3.1.2 

Receita e Despesa per Capita-1995 
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Gráfico 5.3.1.3 

Receita e Despesa per Capita-1996 
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5.3.2. Critério de agrupamento: Análise fatorial 

Para complementar a análise destes agrupamentos, utilizou-se um modelo de análise fatorial com 

três fatores. O modelo fatorial utiliza a estrutura de correlação das variáveis medidas na cluster 

analysis anterior: ln(população), receita e despesa, e tem como objetivo destacar em fatores 

ortogonais as variáveis que mais explicam estrutura do modelo. Dois fatores se destacaram; o 

primeiro fator com variabilidade explicada de 64,72%, onde as variáveis com maiores cargas são 

receita e despesa. Denominaremos este fator de fator orçamentário. No segundo fator a variável 

com maior carga foi população, que tem uma proporção de explicação de 35,27%. Para os 

agrupamentos foram usados escores fatoriais. Foram testados dois agrupamentos: 

5.3.2.1. Agrupamento com os escores dos dois primeiros fatores com proporção de 

explicação da variabilidade total de 99,99%. 

Para os anos de 1994 e 1995 obteve-se os seguintes agrupamentos: 

I. Grande: Rio de Janeiro 

2. Médio-Grande: Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São 

João de Meriti, Campos. 

3. Médio: Itaboraí, Magé, Nilópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Barra Mansa, Volta Redonda. 

4. Médio-Pequeno: Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Maricá, Paracambi, Queimados, Bom Jesus do 

Itabapoana, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Macaé, São Fidelis, Teresópolis, Araruama, 

Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Barra do Piraí, 

Resende, Valença, Paraíba do Sul, Três Rios, Angra dos Reis. 

5. Pequeno: Mangaratiba, Aperibé, Cambuci, Areal, Italva, Comendador Levy Gasparian, 

ltaocara, Laje de Mutiaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Engenheiro Paulo de Frontin, 
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Varre-Sai, Mendes, Miguel Pereira, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Paty de Alferes, 

Sapucaia, Quissamã, São João da Barra, Bom Jardim, Cantagalo, Canno, Vassouras, Parati, 

Cordeiro, Duas Barras, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do 

Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva 

Jardim, Itatiaia, Piraí, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores. 
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Para o ano de 1996 obteve-se os seguintes agrupamentos: 

1. Grande: Rio de Janeiro 

2. Médio-Grande: Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São 

João de Meriti, Campos. 

3. Médio: Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Nilopólis, Queimados, Itaperuna, Macaé, 

Nova Friburgo, Petropólis, Teresopólis, Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Barra do 

Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença, Volta Redonda, Três Rios, Angra dos Reis. 

4. Médio-Pequeno: Mangaratiba, Cambuci, Itaocara, Miracema, Natividade, Porciúncula, 

Conceição de Macabu, São João da Barra, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, São José do 

Vale do Rio Preto, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim, Itatiaia, Piraí, Rio Claro, 

Mendes, Miguel Pereira, Paty de Alfers, Sapucaia, Vassouras, Parati, Guapimirim, Paracambi, 

Bom Jesus do Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, São Fidelis, Cachoeiras de Macacu, Rio 

Bonito, Saquarema, Paraíba do Sul. 

5. Pequeno: Aperibé, Italva, Areal, Comendador Levy Gasparian, Laje de Muriaé, Engenheiro 

Paulo de Frontin, Varre-sai, Cardoso Moreira, Quissamã, Duas Barras, Santa Maria Madalena, 

São Sebastião, Sumidouro, Trajano de Moraes, Arraial do Cabo, Quatis, Rio das Flores. 
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5.3.2.2. Agrupamento usando somente o primeiro fator com proporção de explicação da 

variabilidade total de 64,72%. 

No primeiro fator, as variáveis que apresentaram as maiores cargas foram receita e despesa, com 

explicação de 64,72% da variabilidade total, denominaremos esta componente como fator 

orçamentál'io. 

Para os ano de 1994 obteve-se os seguintes grupamentos: 

1. Grande: Rio de janeiro 

2. Médio-grande: Aperibé, Laje de Muriaé, Varre-Sai, Quissamã, Duas Barras, Santa Maria 

Madalena, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Quatis, Rio das Flores, Areal, 

Comendador Levy Gasparian. 

3. Médio: Mangaratiba, Cambuci, Italva, Itaocara, Miracema, Natividade, Porciúncula, Cardoso 

Moreira, Conceição de Macabu, São João da Barra, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, 

Cordeiro, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, 

Silva Jardim, Itatiaia, Piraí, Rio Claro, Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Mendes, Miguel Pereira, Paty de Alferes, Sapucaia, Vassouras, Parati. 

4. Médio-pe9ueno Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguai, Japeri, Magé, Maricá, Nilópolis, Niterói, 

Paracambi, Queimados, Itaperuna, Campos, Macaé, São Fidelis, Nova Friburgo, Petrópolis, 

Tresópolis, Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, São Pedro da Aldeia, 

Saquarema, Barra do Pirai, Barra Mansa, Resende, Valença, Volta Redonda, Três Rios. 

5. Pequeno: Belford Roxo, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti. 



Para o ano de 1995 obteve-se os seguintes agrupamentos: 

1. Grande: Rio de Janeiro. 
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2.Médio-grande: Mangaratiba, Aperibé, Cambuci, ltalva, Laje de Muriaé, Natividade, 

Porciúncula, Varre-Sai, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Quissamã, Bom Jardim, 

Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio 

Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes, Arraial de Cabo, Casimiro de 

Abreu, Silva Jardim, Itatiaia, Piraí, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores, Volta Redonda, Areal, 

Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Sapucaia. 

3. Médio: Guapimirim, Niterói, Paracambi, Bom Jesus de Itabapoana, Itaocara, Miracema, Santa 

Antônio de Pádua, São Fidelis, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Rio das Ostras, Saquarema, 

Paraíba do Sul, Paty de Alferes, Vassouras, Angra dos Reis, Parati. 

4. Médio-pequeno: Guapimirim,. Niterói, Paracambi, Bom Jesus do Itabapoana, ltaocara, 

Miracema, Santo Antônio de Pádua, São Fidelis, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Rio das 

Ostras, Saquarema, Paraíba do Sul, Paty de Alferes, Vassouras, Angra dos Reis, Parati. 

5. Pequeno: : Belford Roxo, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti. 



171 

Para o ano de 1996 os agrupamentos são: 

1. Grande: Rio de Janeiro 

2. Médio-grande: Aperibé, Laje de Muriaé, Varre-Sai, Quissamã, Duas Barras, Santa Maria 

Madalena, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Quatis, Rio das Flores, Areal, Comendador 

Levy Gasparian. 

3. Médio: Mangaratiba, Cambuci, ltalva, ltaocara, Miracema, Natividade, Porciúncula, Cardoso 

Moreira, Conceição de Macabu, São João da Barra, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, 

São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim, 

Itatiaia, Piraí, Rio Claro, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, 

Paty de Alferes, Sapucaia, Vassouras, Parati. 

4. Médio-pequeno: Duque de Caxias, Guapimirirn, ltaguaí, Japeri, Maricá, Niterói, Paracambi, 

Queimados, Bom Jesus de ltabapoana, ltaperuna, Santo Antônio de Pádua, Macaé, São Fidelis, 

Nova Friburgo, Petrópolis, Tresópolis, Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, 

São Pedro da Aldeia, Saquarema, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença, Paraíba do Sul, 

Três Rios, Angra dos Reis. 

5. Pequeno: Belford Roxo, ltaboraí, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de 

Meriti, Campos. 
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5.3.3. Critério de agrupamento: Cluster através da Receita e Despesa per capita. 

Para o ano de 1994 obteve-se os seguintes grupamentos: 

1. Grande: Quissamã 

2. Médio-grande: Angra dos Reis, Casimiro de Abreu, Itatiaia. 

3. Médio: Arraial do Cabo, Cantagalo, Comendador Levy Gasparian, Macaé, Mangaritiba, Piraí, 

Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Volta Redonda. 

3. Médio-pequeno: Aperibé, Areal, Barra Mansa, Bom Jardim, Cabo Frio, Cambuci, Cardoso 

Moreira, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, ltaguaí, ltalva, Laje de 

Muriaé, Miguel Pereira, Natividade, Niterói, Parati, Petrópolis, Quatis, Resende, Rio Claro, Santa 

Maria Madalena, São João da Barra, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, 

Sapucaia, Silva Jardim, Sumidouro, Trajano de Moraes, Varre-Sai. 

5. Pequeno: Araruama, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jesus do ltabapoana, Cachoeiras de 

Macacu, Campos, Conceição de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, ltaboraí, ltaocara, 

Itaperuna, Japeri, Magé, Maricá, Mendes, Miracema, Nilópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Paraíba do Sul, Paty de Alferes, Porciúncula., Queimados, Rio Bonito, Santo Antônio 

de Pádua, São Fidelis, São Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Saquarema, 

Teresópolis, Três Rios, Valença. 



Para o ano de 1995, obteve-se os seguintes agrupamentos: 

1. Grande: Quissamã. 
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2 Médio-grande: Angra dos Reis, Cantagalo, Casimiro de Abreu, Itatiaia, Mangaratiba, Rio das 

Flores, Volta Redonda. 

3. Médio: Aperibé, Areal, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cambuci, Cardoso Moreira, Carmo, 

Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Itaguaí, Italva, Laje 

de Muriaé, Macaé, Natividade, Niterói, Parati, Piraí, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Ostras, 

Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Silva Jardim, Sumidouro, Trajano 

de Moraes, Varre-Sai. 

4. Médio-pequeno: Araruama, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom Jardim, Bom Jesus do 

ltabapoana, Cachoeiras de Macacu, Campos, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Guapimirim, ltaocara, ltaperuna, Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Nova Friburgo, 

Paracambi, Paraíba do Sul, Paty de Alferes, Petrópolis, Porciúncula, Rio Bonito, Santo Antônio 

de Pádua, São Fidelis, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, 

Saquarema, Teresópolis, Três Rios, Valença, Vassouras. 

5. Pequeno: Belford Roxo, ltaboraí, Japeri, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São 

Gonçalo, São João da Barra, São João de Meriti. 
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Para o ano de 1996 obteve-se os seguintes agrupamentos: 

1. Grande: Itatiaia, Quissamã 

2. Médio-grande: Angra dos Reis, Piraí, Rio das Flores. 

3. Médio: Areal, Cantagalo, Casimiro de Abreu, Itaguaí, Mangaratiba, Natividade, Rio Claro, 

Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Varre-Sai, Volta 

Redonda. 

4. Médio-pequeno: Aperibé, Araruama, Barra Mansa, Bom Jardim, Cabo Frio, Cachoeiras de 

Macacu, Cambuci, Cardoso Moreira, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Conceição de 

Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, 

Italva, Itaocara, Laje de Muriaé, Macaé, Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Niterói, 

Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Parati, Petrópolis, Porciúncula, Quatis, Queimados, Resende, Rio 

Bonito, Santo Antônio de Pádua, São Fidelis, São João da Barra, São José do Vale, São Sebastião 

do Alto, Varre-Sai, Volta Redonda. 

5. Pequeno: Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Belford Roxo, Campos, Itaboraí, Itaperuna, Japeri, 

Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, São Gonçalo, São João de Meriti. 
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Tabela 5.3.3.1 -Cluster Mernbership-1994 

Case 5 Clusters 
l.Angra do. f{er 1 
2 Apellt)é 2 

3 Araruarna 3 
4 Areal 2 
5 Arraial do Ca 4 
6: Barra do Pira 3 
7.Barra Mansa 2 
8: Belford Roxo 3 
9:Bom Jardim 2 
10 Bom Jesus do 3 
11:Cabo Fno 2 
12:Cachoeiras de 3 
13 Cambucl 2 
14 Campos dos Go 3 
15 Canlagalo 4 

16 Cardoso Morf."i 2 
17 Carmo 2 
18 Casimira de A , 
19.Comendador Le 4 

20 ConceIÇão de 3 
21 :Cordeiro 2 
22:Duas Barras 2 
23: Duque de Caxi 3 
24.Engenhelro Pa 2 

25"Guaplmlnm 3 
26 ~aboral 3 
2711agual 2 
28.11alva 2 
29.ttaocara 3 
30.ltaperuna 3 
31·,I.tl3ia , 
32 Japeri 3 
33:laje do Muri. 2 
34 Macoé 4 

35:Magé 3 
36 Mangaratlba 4 
37:Maricá 3 
38.Mende. 3 
39 Miguel Pereir 2 
40"MlTacema 3 
41Natívld.de 2 
42 Nil6poli. 3 
43: Nrteról 2 
44.Nova Frlburgo 3 
45 No,," Iguaçu 3 
46. Paracambl 3 
47Paralba do Su 3 
48.Parati 2 
49. paty do Alfer 3 
50: Pelrópolis 2 

51P"al 4 
52"Porcluncula 3 
53 Qualis 2 
54 Queimados 3 
55 Qulssamã 5 
56 Resende 2 
57 Rio Bonrto 3 
58 Rio eraro 2 
59. Rio das Flore 4 
60 Rio das Ostra 4 
61 Rio de Janeir 4 
62:Santa Mana M 2 

63:Sanlo AntOnio 3 
64 São Fldélis 3 
65 São Gonçalo 3 
66· SlIo João da B 2 
67 São .Joao de M 3 
68 São José do V 2 
69:São Pedro da 3 
70 SlIo SebaSlião 2 
71:Sapucala 2 

72:Saquarema 3 
73:SiI,," Jardim 2 
74"Sumidouro 2 
75·Tere.6polts 3 
7G"Trajano de Mo 2 
77.Três Riog 3 
78 Valença 3 
79 Varre-Sal 2 
80 Vassoliras--------- --- --------

j 

81.Volta Retdonda 4 
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Tabela 5.3.3.2 -Cluster Membership - 1995 

Case 5 Clusters 
1.Angra dos f<el 1 

2:Aperibé 2 

3.Araruama 3 

4 Areal 2 

5"Arraial do Ca 2 

6 Barra do Pira 3 

7 Barra Mansa 3 

8 Belford Roxo 4 

9.Bom JardIm 3 

10 Bom Jesus do 3 

11.Cabo Frio 2 

12.Cachoelras de 3 

13 Cambucl 2 

14:Campos dos Go 3 

15Canlagalo , 
16:Cardoso Morei 2 

17 carmo 2 

18 Casimira de A 1 

19 Comendador Le 2 

20.Conceiçao de 2 

21. Cordeiro 2 

22:Duas Barras 2 

23 Duque de Caxi 3 

24:Engenheiro Pa 3 
25 Guaplmírlm 3 

26ltaboral 4 

2711agual 2 
28:11.lva 2 

29:ltaocara 3 

3Q"ltaperuna 3 

31 Itatiaia 1 

32 Japeri 4 
33:Laje do Muria 2 

34: Macaé 2 

35:Magé 4 

36 Mangarallba 1 

37.Marlcá 3 

38.Mendes 3 

39.Miguel Pere;r 3 

40. Miracema 3 
41Nati'll\Jade 2 
42·Nil6polis 4 
43 Niterói 2 

44:Nova Fríburgo 3 

45 Nova Iguaçu 4 

46'Par~cambl 3 

47 Paralba do Su 3 
48 Parati 2 
49.Paly do Mer 3 

50 Petrópolis 3 
51:Piral 2 
52Porciúncula 3 

53 Quatis 2 

54:Queimados 4 
55 QUlssamã 5 
56 Resende 2 

57 Rio Bonito 3 
58 Rio Claro 2 

59.RIo das Flore , 
60 Rio das Ostra 2 

61:Rio de Janen 2 
62:Santa Maria M 2 

63.Santo AntOnio 3 

64·Sao Fidélrs 3 
65:Sao Gonçalo 4 
66 $ao Joao da B 4 

67Sao Joêo de M 4 

68 sao José do V 3 

69 sao Pedro da 3 
70 $ao Sebastiao 2 
71".Sapucata 3 

72:Saquarema 3 
73.8i1va Jardim 2 
74"Sumidouro 2 

75 Teres6polis 3 
76 Trajano de Mo 2 
77.Três RIOS 3 

78 Valença 3 

79 Varre-Sai 2 
80 VassoUl8s 3 

81 Volta Redonda 1 
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Tabela 5.3.3.3 - Cluster Membership-1996 

Case 5 Clusters 
1 Angra aos Kel 1 

2 Aperipé 2 

3:Araruama 2 

4 Areal 3 
5.Arraial do Ca 4 

6:Barra do Plra 4 

7:8arra Mansa 2 

e Belford Roxo 4 

9 Bom Jardim 2 

10 Bom Jesus do 2 
11 Cabo Frio 2 
12.Cachoeiras de 2 

13.Gambucl 2 
14.Campos dos Go 4 

15Cantagalo 3 
16 Cardoso Morei 2 

17"Carmo 2 

18"Casimiro de A 3 
19.Comendador Le 2 
20:Conceição de 2 
21. Cordeiro 2 

22. Duas Barras 2 
23. Duque de Caxi 2 
24.Engenheiro Pa 2 
25 Guaplmtrim 2 

26.ltaboral 4 

27.lIagual 3 
28 Itarva 2 

291taacaTa 2 

3O.ltaperuna 4 

31:ltatiaia 5 
32 Japen 4 

33 Laje do Muria 2 
34 Macaé 2 

35 Magé 4 

36:Mangaratiba 3 

37:Malicé 2 
38 Mende. 2 

39 Ml9uel Pereir 2 

40: Miracema 2 
41: Natividade 3 
42:Nllópolls 4 

43·N~erói 2 

44:Nova Frlburgo 2 

45:Nova Iguaçu 4 

46 Paracambl 4 

47: Paralba do Su 2 

48:Parati 2 

49 paty do Alfer 2 
50 Petrópolis 2 
51 Plral I 

52"PorcllJncula 2 
53:Quatis 2 
54 "Queimados 2 
55:Quissam:l 5 

56:Resende 2 
57: Rio Bonrto 2 
58 Rio Claro 3 
59 Rio das Flore I 

60.Rio das Ostra 3 

61:Rio de Janeir 3 
62 Santa Maria M 3 
63:Santo AntOniO 2 

64.5110 Fidélis 2 

65.5110 Gonçalo 4 

66:São João da B 2 

67:São João de M 4 

6B:SlIo José do V 2 

69· São Peidro da 2 

70:São Sebastião 3 
71 Sapucaia 2 

72 Saquarema 2 

73 Silva Jardim 2 
74"Sumidouro 2 

75Teres6polis 2 

76:Trajano de Mo 2 

n:Três Rios 2 
78.Valença 2 

79Varre-Sai 3 l "u vassouras 
----2-

8 I:Vo~a Reidonda 3 
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5.4 Conclusão: 

Não se pode afinnar, dentre todos os agrupamentos, que existe um melhor. Todos revelam que 

no período medido houve uma distribuição diferenciada de recursos e como conseqüência um 

claro empobrecimento de alguns municípios. Mas como o objetivo deste trabalho é procurar uma 

classificação diferente da tradicional, dada pelo porte, que permita se estudar o binômio Receita! 

Despesa dos municípios; procurando definir grupos de municípios com o mesmo perfil 

orçamentário e que possibilite um planejamento econômico mais eficiente e uma distribuição de 

recursos mais eqüalitária. E para responder a este objetivo o agrupamento escolhido foi o que se 

usou análise fatorial com o primeiro fator. O primeiro fator responde por 64,72% da variabilidade 

total, e o denominamos Fator Orçamentário, pois as variáveis com maiores cargas foram receita 

e despesas, mais ainda leva em consideração o tamanho da população. Uma das vantagens de se 

usar somente o primeiro fator é que será possível obter uma ordenação orçamentária dos 

municípios, podendo portanto separa-los em grupos. As combinações lineares utilizadas para 

detenninar os novos escores dos municípios foram para cada ano dadas abaixo: 

94: 0,972 Receita + 0,969 Despesa + 0,241 População 

95: 0,970 Receita + 0,969 Despesa + 0,245 População 

96: 0,970 Receita + 0,968 Despesa + 0,248 População 

Pode-se observar que o agrupamento escolhido leva em consideração principalmente 

receita/despesa, como se pretendia. 

Houve ao longo dos três anos medidos uma mudança nos agrupamentos, principalmente nos 

agrupamentos médios, médios pequenos e pequenos. Pode-se observar que houve uma mudança 

em tennos de receitas e consequentemente de despesas, privilegiando os municípios médios e 

médios pequenos. Observa-se que houve principalmente em 95 um aumento significativo da 

receita dos municípios. Era de se esperar que com aumento de receita os municípios pudessem 



185 

chegar a um equilíbrio orçamentário. Mas paradoxalmente esse aumento provocou um total 

desequilíbrio orçamentário em um número considerável de municípios, que pode ser observado 

através de um aumento das despesas no mesmo período, como pode ser visto nos gráficos abaixo: 

Gráfico 5.4.1 
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Gráfico 5.4.2 
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Dos 81 municípios estudados 41 não mudaram de posição ao longo dos três anos medidos: 

• (P, P, P): Belfod Roxo, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti . (6,17%)1 

• (MP, MP, MP): Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Maricá, Queimados, ltaperuna, Macaé, 

Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Barra 

do Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença, Três Rios.(22,22%) 

1 Esses quatro municípios possuem as menores receitas per capita de todo o estado, sendo municípios muito 
populosos. 
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• (M,M,M): ltao cara , Miracema, Rio das Ostras, Paty de Alferes, Vassouras, Parati. 

(7,41 %) 

• (MG, MG, MG): Aperibé, Laje de Muriaé, Varre-Sai, Quissamã, Duas Barras, Santa 

Maria Madalena, São Sebastião, Trajano de Moraes, Quatis, Rio das Flores, Areal, 

ComendadorLevy. (14,81%). 

• (G, G, G): Rio de Janeiro. 

Entretanto, 49,38% mudaram de posição. Destes 55% foram classificados em 94 como médios, 

em 95 passaram para médio grande e retornaram para médio em 96. Uma olhada cuidadosa 

nesses municípios revelou que esta variação pode ser explicada pelo endividamento desses 

municípios. Houve em 95% em relação a 94 um aumento médio de 82,35% e mediano de 100%, 

o que provocou um desequilíbrio orçamentário, isto é, os municípios gastaram mais do que 

arrecadaram. 

Dos que mudaram de posição oito empobreceram, isto é, em termos orçamentários, perderam 

posição. Cinco dentre os oito passaram de médio (94 e 95) para médio pequeno (96). Três 

passaram de médio pequeno (94 e 95) para pequeno (96). Para esses municípios estudou-se a 

evolução das receitas e despesas no período observado (percentual de aumento), tendo como base 

o ano de 94, resumido na tabela abaixo: 



Tabela 5.4.1 
Evolução das receitas e despesas dos municípios que mais empobreceram no Estado, 

tendo como base o ano de 1994. 

Municípios Receita-95 Despesa-95 Receita-96 Despesa-96 

Angra dos Reis 76,32% 93,78% 86,84% 121,62% 

Bom Jesus do 100% 120% 130% 160% 
ltabapoana 

Campos 63,64% 80% 72,73% 81,82% 
___ o • _______ ._~ _ •• _____ ." •• ________ ._. --- -.-... _-_._--~- f--.------------------ _ .. _- -.--------- ------_._- _._---------.-~---

Guapimirim 58,33% 63,64% 116,67% 127,27% 

ltaboraí 140% 300% 220% 350% 

Nilópolis 85% 114,29% 85% 114,29% 

Paraíba do Sul 100% 125% 127,27% 133,33% 

Santo Antônio de 91,67% 109,09% 108,33% 127,27% 
Pádua 
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o quadro acima mostra o grave nível de endividamento dos municípios que empobreceram, 

destacando-se ltaboraí que no grupo teve os maiores percentuais de aumento de receita, 

entretanto um percentual muito maior de despesas. 

Concluindo podemos enfatizar que os agrupamentos obtidos são completamente diferentes da 

classificação por porte, esta leva em consideração principalmente o fator orçamentário dos 

municípios, agrupando os municípios com perfis orçamentários similares, permitindo detectar 

problemas e buscar soluções. 
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CONCLUSÃO 

A análise acerca das Finanças Públicas foi realizada, considerando-se que seus pnnClpaIS 

componentes- as receitas e despesas orçamentárias- devem ser vistos como ramos simétricos 

de um mesmo tema. As dívidas públicas foram tratadas como um ramo em separado, uma vez 

que suscitam uma multiplicidade de questões que fogem aos objetivos deste trabalho. Neste 

sentido, o equilíbrio orçamentário será determinado pela coordenação e o ajuste entre receitas 

e despesas orçamentárias. Assim, a despesas públicas devem avançar até o ponto em que o 

beneficio que cada aumento marginal trouxer à coletividade, compensar as eventuais perdas 

de bem-estar decorrentes do aumento dos tributos. 

A partir desses elementos, as receitas e despesas orçamentárias dos municípios que compõem 

o Estado do Rio de Janeiro foram analisadas, buscando propor agrupamentos alternativos que 

fornecessem uma tipologia adequada das características comuns dessas unidades locais de 

governo. Para tanto, foram utilizados os dados de publicações da Secretaria de Tesouro 

Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e da Fundação Centro de Informações e dados do 

Estado do Rio de Janeiro (CIDE), referentes aos anos de 1994, 1995 e 1996. Portanto, os 

municípios instalados a partir de 1997 foram excluídos desta análise. Neste sentido, cabe 

notar os impactos provocados pela Constituição de 1988 sobre a estrutura orçamentária dos 

três níveis de governo - municipal, estadual e federal - , visto que seus efeitos fizeram-se 

sentir mais acentuadamente ao nível municipal. Isto deve ser atribuído ao fortalecimento do 

federalismo fiscal decorrente da Carta de ] 988, que aumentou o número de transferências 

federais e estaduais destinadas a estas unidades. Assim, as receitas municipais foram 

bruscamente ampliadas, o que, em certa medida, consistiu num estímulo à formação de novos 

municípios. Conforme dados da Fundação CIDE, após 1988, foram criados 21 municípios no 

Estado do Rio de Janeiro. Vale frisar que qualquer análise acerca dessas novas 

municipalidades deve observar que, nos primeiros anos de sua autonomia, tais municípios 
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permanecem, atrelados a alguns servIços, tais como saúde, educação, fornecidos pelo 

município-mãe. 

Os agrupamentos foram definidos segundo dois critérios: a análise tradicional e a cluster 

analisys ou análise de grupamentos. Denominamos "análise tradicional" o enfoque adotado 

pelos principais trabalhos acerca das receitas e despesas orçamentárias na última década. 

A análise de agrupamentos ou cluster analisys pretendeu proporcionar uma tipologia 

alternativa dos municípios, a fim de garantir um tratamento homogêneo das variáveis 

econômicas. 

De um modo geral, os municípios do Estado do Rio de Janeiro revelam-se fortemente 

dependentes de recursos de outras esferas de governo. Porém, cabe observar que, conforme o 

método de agrupamento a ser utilizado, as informações acerca da estrutura e do perfil das 

receitas e despesas orçamentárias de cada grupo apresentarão patamares de uniformidade 

distintos, podendo contribuir em maior ou menor grau para a compreensão dos problemas de 

cada um, como um meio de orientar o planejamento econômico. 

O enfoque das receitas e despesas orçamentárias municipais segundo as regiões de governo 

envolve, fundamentalmente, aspectos geográficos relacionados as unidades locais de 

governo, ignorando indicadores econômicos que possam conferir certa homogeneidade aos 

agrupamentos. Assim, ao agrupar as receitas e despesas orçamentárias dos municípios do 

Estado do Rio de Janeiro através de caracteristicas vinculadas a sua evolução histórico

geográfica, várias distorções puderam ser observadas no tratamento das variáveis. Através 

destes agrupamentos pôde-se obter uma receita média bastante distinta daquela verificada em 

algumas municipalidades, em função de níveis de atividade econômica bastante diferenciada 

entre os municípios, como ocorre na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Nesta região, 

as variáveis relacionadas ao município do Rio de Janeiro são consideravelmente superiores 

àquelas dos demais municípios da região. Neste sentido, 70% das receitas correntes da região 
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referem-se a este município. Ou seja, o município do Rio de Janeiro deve ser considerado um 

autUer, tendo-se em vista a discrepância de suas variáveis orçamentárias em relação as 

verificadas nas demais municipalidades. Assim, esta tipologia gera distorções no tratamento 

dos dados, que inviabilizam, em grande parte, certa uniformidade entre as variáveis deste 

agrupamento. 

Um traço comum entre os oito agrupamentos definidos através do critério das regiões de 

governo - Região Metropolitana, Região Norte- Fluminense, Região do Médio Paraíba, 

Região Serrana, Região Centro-Sul Fluminense, Região Noroeste Fluminense, Região das 

Baixadas Litorâneas, Região da Baía de Ilha Grande - diz respeito ao peso significativo das 

transferências correntes na composição das receitas correntes desta região. A menor 

participação das transferências correntes nas receitas correntes foi verificada na Região 

Metropolitana, situando-se em torno de 46% em 1996. A maior pôde ser encontrada na 

Região Noroeste Fluminense, aproximadamente, 89% das receitas correntes. Isto revela uma 

forte dependência dos municípios do Rio de Janeiro em relação aos recursos provenientes das 

demais esferas de governo, o que reflete os impactos da Constituição de 1988 sobre estas 

unidades locais, reduzindo o grau de flexibilidade destas administrações, já que estes recursos 

estão vinculados a determinadas despesas. Além disso, foi possível observar que as receitas 

tributárias são relevantes apenas na Região Metropolitana, onde respondem por cerca de 48% 

das receitas correntes. Neste sentido, cumpre destacar os efeitos gerados pelo Plano Real 

sobre as receitas tributárias, tendo-se em vista que a queda da inflação provocou a redução do 

"efeito Tanzi" ampliando as receitas tributárias. Isto reflete o reduzido dinamismo econômico 

das regiões do interior do Rio de Janeiro, que encontra-se voltado principalmente às 

atividades ligadas ao complexo agro-alimentar. Contudo, a economia do interior fluminense 

apresenta um certo potencial de crescimento em função de três fatores: a instalação do Porto 
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de Sepetiba, a criação das EADI e a expansão do pólo de fruticultura, sobretudo, no noroeste 

fluminense. 

No tocante a evolução das despesas, ressaIta- se a expressiva participação das despesas de 

custeio na composição das despesas correntes. Assim, é lícito supor que grande parte dos 

municípios fluminense não atende aos critérios definidos pela Lei Camata, segundo a qual os 

gastos com pessoal não devem ultrapassar 60% das despesas de custeio para qualquer nível da 

Administração Pública. 

Em relação a análise segundo o enfoque por regiões de governo, a análise por porte confere 

uma uniformidade maior aos agrupamentos em termos de indicadores econômicos, 

fornecendo uma avaliação mais precisa acerca das características comuns a cada um. 

Através desta classificação, obteve- se uma tipologia consistente das variáveis econômicas de 

cada agrupamento, o que permitiu a definição do perfil característico dos municípios 

pertencentes a cada grupo. Assim, os municípios de pequeno porte refletiram de modo mais 

acentuado os reflexos da Carta de 1988, uma vez que esta privilegiou as unidades de menor 

porte na distribuição do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação 

dos Estados. Por outro lado, nos municípios de grande porte as receitas tributárias possuem 

uma participação relativa maior na formação das receitas correntes que nos municípios de 

médio e pequeno porte, variando entre 31 e 43%, em virtude do maior dinamismo econômico 

dos municípios deste agrupamento. Desse modo, é possível afirmar que a contagem 

populacional constitui-se um método de agrupamento consistente, na medida em que permitiu 

uma homogeneização no tratamento das variáveis econômicas. 
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